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سرمقاله
نشریه الکترونیکی
نوآوری و محصول دیگری از هیات مدیره دوره دهم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

رتبه بندی و بهبود کیفیت تولید وخدمات
ابوذر مومنی

صنع��ت آسانس��ور در بره��ه کنون��ی ب��ا بح��ران ه��ای عدی��ده ای روبرو اس��ت ،زی��را صنعت
س��اختمان متاث��ر از ش��رایط کنونی سیاس��ی ،تحریمی ،گران��ی و ت��ورم و دیگر عوامل روبرو اس��ت.
اما از م��وارد مطرح در این روز ه��ای صنعت موضوع رتبه بندی ش��رکت های فعال در صنعت اس��ت.
در این نوشته ی کوتاه به اختصار به این موضوع می پردازیم.
از مدت ها قبل موضوع رتبه بندی ش��رکت ها و بنگاه های فعال در صنف های مختلف در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مطرح است.
در س��ال ه��ای گذش��ته موض��وع رتب��ه بندی ش��رکت ه��ای فع��ال در صنع��ت آسانس��ور و
پل��ه برقی ب��ا توجه به ویژگ��ی ها و ش��اخص های مورد نظ��ر وزارت خان��ه محترم ،نق��ل محافل
صنع��ت آسانس��ور نیز گردی��د و تعدادی نیز ب��ر همین اس��اس پیگیر و م��وارد نورد نظ��ر را احراز
و در مس��یر م��ورد نظر قرار داده ش��دند .ب��ه عبارت دیگ��ر رتبه بن��دی را با توجه به ش��اخص ها و
چارچوب های مصوب از سرگذرانده و در آن گزینه ها قرار گرفتند.
اما اخیرا و در نخس��تین نشس��ت آموزشی روسای ادارات اصناف س��ازمان های صمت در دولت
سیزدهم هم موضوع رتبه بندی مطرح شده است.
در نخستین نشست تخصصی آموزش��ی مجازی ویژه روسای ادارات اصناف سازمان های صنعت،
معدن و تجارت استان ها در دولت سیزدهم ،بر اجرای طرح رتبه بندی و اعتبارسنجی واحدهای صنفی
در راس��تای بهبود ارتباط مردم با اصناف و ضرورت انعکاس سریع مشکالت و موانع پیش روی صنوف
توسط روسای اصناف سراسر کشور تأکید گردید.
این نشس��ت که توسط مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در محل معاونت بازرگانی داخلی
وزارت صنعت ،معدن وتجارت در اواخر واه گذش��ته برگزار ش��د هدف از رتبه بندی را بهبود کیفیت
نشریه الکترونیک سندیکای صنایع آسا نسور و پله بر قی ایران
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عرضه و ارتباط با مبادی را سرفصل تشکیل خود عنوان کرده است:
«اجرای طرح رتبه بندی و اعتبارسنجی واحدهای صنفی در راستای بهبود ارتباط مردم با اصناف»
نکت��ه قابل توجه در این نشس��ت مجازی به بیان سرپرس��ت معاونت بازرگان��ی داخلی وزارت
صمت« :طرح رتبه بندی و اعتبارس��نجی واحدهای صنفی در راس��تای بهبود ارتباط مردم با اصناف
است و اصالح نظام توزیع یکی از اولویت های وزیر صمت و معاونت بازرگانی وزارتخانه می باشد
که در این راستا مدیریت بخش مهمی از چرخه نظام توزیع با واحدهای صنفی سراسر کشور است».
وی (بیک زاده) همچنین گفته اس��ت « :با اجرای پروژه های کارشناسی شده در معاونت بازرگانی و
مرکز اصناف و بازرگانان کش��ور و همزمان تقویت اخالق حرفه ای در جامعه صنفی به س��مت اصالح
نظام توزیع در کشور حرکت می کنیم».
البته الزم به بیان اس��ت که تدوین طرح رتبه بندی ادارت ،اصناف ،س��ازمانها و غیره بر اس��اس
ش��اخص های مورد تاکید وزیر صمت و تدوین طرح رتبه بندی ادارت اصناف سازمان ها بر اساس
ش��اخص های مورد تاکید ایشان و نیز در راستای اصالح نظام توزیع می باید ادارات صمت استان ها
هماهنگی ویژه ای با مرکز بعمل آورده تا با هم افزایی در اصالح این رویداد مهم ،بخشی از مشکالت
حوزه های مرتبط نیز کاهش پیدا کنند.
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اخبار داخلی
پنجاه و چهارمین نشست هیات مدیره سندیکای
صنایع آسانسور و پله برقی ایران

هی��ات مدیره س��ندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی ای��ران پنجاه و چهارمین جلس��ه خود را با حض��ور اعضای هیات
مدیره(برخی اعضا بصورت مجازی) ،مش��اوران و مدیر اجرایی مجله دنیای آسانس��ور ،با هدف رسیدگی به مسائل پیش رو،
بحث و بررس��ی دستورات جلسه ،از جمله در مورد فعالیت های کارگروه حل اختالف ،شیوه نامه ،موضوع رتبه بندی شرکت
ه��ای دارای گواهی طراحی و مونتاژ ،بیمه و نیز لزوم افزایش فعالیت کارگروه های مربوطه در خصوص انعکاس فعالیت های
به انجام رسیده 30 ،ش��هریور  1400در محل سندیکا در حالی برگزار کرد که در مراجع و مراتب مختلف پیگیر حقوق اعضای
خود است.
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بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
تهران برگزار شد

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی
صنعت ساختمان از  22تا  25شهریورماه
 1400در مح��ل دائمی نمایش��گاه های
بین الملل��ی ته��ران با حضور دس��ت
اندرکاران صنایع مختلف س��اختمانی
و نی��ز صنای��ع آسانس��ور  .پل��ه برق��ی
برگزار شد.
شرکت س��هامی نمایش��گاه های
بی��ن الملل��ی ج.ا.ایران ب��ا همکاری
اتاق تع��اون ایران ،با اخ��ذ مجوزهای
الزم ،بیس��ت و یکمی��ن نمایش��گاه

بی��ن الملل��ی صنع��ت س��اختمان
(از  22ت��ا  25ش��هریورماه )1400
را ب��ا رعای��ت دس��تورالعمل ه��ا و
ش��یوه نام��ه ه��ای بهداش��تی
جدید وزارت بهداش��ت ،با مشارکت
قریب تع��داد شش��صد تولی��د کننده
و ارائ��ه دهن��ده خدم��ات فن��ی و
مهندس��ی ،بازرگان��ی ،در محل دائمی
نمایش��گاه های بی��ن الملل��ی تهران
برگزار کرد.
دع��وت از مقامات برای مراس��م

افتتاحی��ه و اختتامی��ه ،برگ��زاری
فس��تیوال ملی معم��اران و کارفرمایان
بازدی��د هیآت تجاری ،نشس��ت های
 B2Bو مذاک��ره ب��ا تج��ار خارجی
برگ��زاری کارگاه ه��ای آموزش��ی
و پنل های تخصصی و نیز بازدید هیات
مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله
برقی ای��ران از جمله اهم م��وارد پیش
روی این نمایشگاه بود.
مش��روح گ��زارش را در
صفحه  40ببینید
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بازدید مدیر حوزه های علمیه کشور و رئیس دانشگاه فنی و حرفهای از
کارگاه آموزشی آسانسور در دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی

آیین افتتاح س��ال تحصیلی جدید سوم مهر 1400؛
با حض��ور رئیس دانش��گاه فن��ی و حرف��ه ای ابراهیم
صالحی عم��ران به هم��راه مدی��ر حوزه ه��ای علمیه
کش��ورآیت ا ...علیرض��ا اعراف��ی و برخی مس��ئولین
مربوط��ه ب��ا بازدی��د از کارگاه آموزش��ی رش��ته
دانش��گاهی آسانس��ور و برخ��ی کارگاه ه��ای دیگ��ر
برگزار شد.

ایرجنیازینائبرئیسهیاتمدیرهسندیکایآسانسورو
پلهبرقیایرانبابیانخیرمقدمدرموردسندیکابهعنوانپرسابقه
ترین تش��کل صنعت آسانس��ور کش��ور نیز توانمندی های
صنعتگران و اعض��ای آن توضیحاتی را بیان ک��رد و بر لزوم
آموزش تخصص��ی صنعتگران ج��وان و کیفی��ت آموزش
تاکید کرد.
مشروح گزارش را در صفحه  45مالحظه فرمایید.

تقدیر از اساتید دوره های آموزشی
تخصصی برگزار شده توسط هیات

مدیره سندیکا و کارگروه های مربوطه
هیات مدیره س��ندیکای
آسانس��ور و پله برقی ایران در
پنج��اه و چهارمین نشس��ت
خ��ود ( س��وم مه��ر  )1400با
حض��ور اعض��ا و مدعوی��ن
از اس��اتید برنام��ه ه��ای
آموزش��ی برگ��زار ش��ده

8

دوره اخی��ر در رش��ته ه��ای
تخصصی ،در محل س��ندیکا،
تقدیر کرد.
در لوح اهدایی به اس��اتید
آم��ده اس��ت :بدین وس��یله
از خدم��ات و زحم��ات
ارزنده جنابعالی در راس��تای

ارتق��اء دان��ش فن��ی اعضای
شرکت های عضو سندیکای
س��ندیکای آسانس��ور و پله
برق��ی ای��ران و هم��کاری
ب��ا کارگ��روه آم��وزش،
تقدیر گردید.
در پنج��اه و چهارمی��ن
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جلسه هیات مدیره سندیکای
آسانس��ور و پله برقی ایران از
تعدادی از اساتید تقدیر بعمل
آمد.
شرح مصور گزارش را در
شماره آینده نش��ریه مشاهده
خواهید کرد.

در هفته استاندارد برگزار میشود
برگزاری همایش آنالین تبیین نقش استاندارد در توسعه اقتصاد دانش بنیان

دومین همایش تبیین نقش اس��تاندارد
در توس��عه اقتصاد دانش بنیان از هفدهم تا
بیس��ت و یکم مهرماه ب��ه صورت مجازی
برگزار می شود .
بنا ب��ر خب��ر منتش��ر ش��ده در پایگاه
اطالع رس��انی س��ازمان ملی اس��تاندارد:
«در مراس��م افتتاحی��ه ای��ن همای��ش
رئی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ایران
در خصوص تبیی��ن نقش اس��تاندارد در
توس��عه اقتصاد دان��ش بنیان س��خنرانی
می کن��د و در ادام��ه دیگر مس��ئوالن این
س��ازمان درمورد نقش تایی��د صالحیت
در توس��عه اقتصاد دانشبنیان  ،مالحظات
و فرآیند تدوی��ن اس��تانداردهای جدید
سخنان خود را ایراد خواهند کرد».

در ادامه مس��ئوالن صندوق نوآوری و
شکوفایی رویکردهای خود را در حمایت
از اس��تانداردهای محصوالت دانشگاهی
مطرح می کنند.
در روز دوم ای��ن همای��ش ،فرآین��د
استاندارد س��ازی محصوالت دانش بنیان
و فناوران��ه و اس��تاندارد ابزار پیش��رفت
آزمایش��گاه از موضوعاتی است که به آن
می پردازند.
روز س��وم ،موضوع اس��تانداردهای
صادراتی در ح��وزه تجهیزات پزش��کی
و اس��تقرار اس��تانداردهای سیس��تم های
مدیریت��ی و نقش و مزای��ای آن به بحث و
گفت و گو گذاشته می شود.
روز چه��ارم ،ب��ه اس��تاندارد ه��ای

صادراتی در ح��وزه نفت و گاز و همچنین
اس��تانداردهای ح��وزه راه و س��اختمان
پرداخته می شود.
در خاتم��ه و در روز پنج��م ،ضواب��ط
اس��تانداردها و موازی��ن قرنطین��ه و
بهداش��ت گیاهی در تجارت محصوالت
کش��اورزی ،اس��تاندارد ه��ای مرتبط با
سالمت و تجارت محصوالت کشاورزی،
قوانین و مق��ررات ص��ادرات و واردات
محص��والت کش��اورزی و همچنی��ن
تاییدیه ها و اس��تانداردهای حوزه برق و
انرژی مورد بحث و بررسی مسئوالن قرار
خواهد گرفت.
هفته گرامیداشت استاندارد از شنبه ۱۷
مهر آغاز و تا جمعه  ۲۳مهر ادامه داشت.
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مدیر کل استاندارد استان البرز
از ثبت تعداد  1160درخواست
اخذ استاندارد خبر داد
مدیرکل استاندارد اس��تان البرز از  1160ثبت نام در سامانه
مدیریت بازرس��ی آسانس��ور اس��تان تا پایان مرداد جهت اخذ
گواهی استاندارد خبر داد.
امی��ر حس��ین محتش��م همچنی��ن گف��ت :در همی��ن
مدت (از آغاز س��ال جاری ) هم تعداد  867گواهی اس��تاندارد
بصورت الکترونیکی صادر و به ش��هرداری های اس��تان اعالم
شده است.
دبیر شورای استاندارد استان افزود :استان البرز اولین استانی
بوده که صدور گواهی نامه های آسانسور را در کشور بصورت
الکترونیکی انجام داده و در در حال حاضر شش��مین سال پیاپی

بوده که ش��هروندان در مرحله اخذ پای��ان کار نیازی به حضور
فیزیکی در این اداره کل نداش��ته و مس��تقیما از ش��هرداری ها
،گواهی های آسانس��ور خود را بصورت الکترونیکی دریافت
و مشاهده می نمایند.
محتشم در ادامه افزود :میزان جعل گواهی در استان به صفر
رس��یده و خدمات الکترونیکی موجب رضایت شهروندان به
لحاظ تسریع در کار و جلوگیری از اتالف وقت آنان شده است .
اودر انتها ازتمامیفعاالنصنعتآسانسورخواست تاباهمیاری
و همکاری بیشتر  ،گامی بزرگتر در راستای استانداردسازی این
صنعت در استان برداشته شود.

ادامه روند پلمپ آسانسورهای
غیراستاندارد با هدف افزایش ایمنی
بر اس��اس اظهارمدیرکل
استاندارد لرستان :سه دستگاه
آسانسور غیر استاندارد در دو
س��اختمان دولتی و یک مرکز
تجاری در استان پلمپ شد.
به گ��زارش روابط عمومی
اداره کل اس��تاندارد اس��تان
لرس��تان ،قنبری��ان گف��ت :در
راس��تای حفظ ایمنی و سالمت
ش��هروندان ،پیرو بازرسیهای
مس��تمر انج��ام ش��ده توس��ط
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کارشناس��ان ای��ن اداره کل از
آسانس��ورهای مراک��ز دولتی
و تج��اری ،ب��ه دلی��ل ع��دم
استانداردس��ازی و بی توجهی
به تذکرات مکرر کارشناس��ان
استاندارد ،سه دستگاه آسانسور
غیراستاندارد پلمپ گردید.
وی در ادام��ه اف��زود:
تاييديه هاي آسانس��ور داراي
اعتبار يك س��اله اس��ت و در
صورت عدم انجام س��رويس

و نگهداري مس��تمر توس��ط
ش��ركت هاي مج��از و عدم
بازرسيادواريساليانهتوسط
بازرس��ان تاييدصالحي��ت
شده س��ازمان ملي استاندارد
و تمدی��د تاییدی��ه ایمن��ی
کیفیت آسانس��ور ،مسئوليت
حوادث و س��وانح احتمالي
ب��ه عه��ده مالكي��ن و
مدي��ران س��اختمان ه��اي
داراي آسانس��ور و ش��ركت
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طرف ق��رارداد س��رويس و
نگهداري آسانس��ور مربوطه
خواهد بود.
مدی��رکل اس��تاندارد اس��تان
لرس��تان در خاتم��ه گف��ت :عقد
ق��رارداد نص��ب و راه ان��دازي و
همچني��ن س��رويس و نگهداري
آسانسور تنها با شركت هاي معتبر
و دارن��ده پروانه طراح��ي مونتاژ
آسانس��ور از س��ازمان صنع��ت،
معدن و تجارت استان مجاز است.

صدور تعداد هشتاد دو گواهی تائید استاندارد و ایمنی آسانسور در استان ایالم

ایالم  -ایرنا  -مدیرکل اس��تاندارد ایالم در نشس��ت خبری 12
مهر  1400خود گفت ۲۰۵ :مورد درخواس��ت امس��ال در س��امانه
مدیریت بازرسی آسانسور استان ثبت و منجر به صدور  ۸۲تاییدیه
ایمنی شد.
مهناز همت��ی در گفت و گو ب��ا خبرنگار ایرنا ب��ا بیان اینکه
تاییدیههای ایمنی آسانس��ور دارای اعتبار یک س��اله هس��تند،
افزود :مالکان و مدیران س��اختمان ،باید آسانسورهای در حال
بهرهبرداری را تحت سرویس و نگهداری مستمر قرار دهند.
وی اف��زود :ب��ه منظور حص��ول اطمینان از برقراری ش��رایط
استاندارد ،بایستی درخواست بازرسی ادواری آسانسور منصوبه،
به صورت سالیانه در سامانه مدیریت بازرسی ثبت شود.
مدیرکل اس��تاندارد ایالم تاکید کرد :ب��ه منظور تامین ایمنی
الزم در آسانس��ور ،رعایت اس��تانداردهای مربوطه اجباری و

این موضوع به تمام ش��هرداری های اس��تان اعالم شده است،
همچنین صدور پایان کار برای س��اختمان های جدید منوط به
دریافت این تاییدیه می باشد.
همتی با اشاره به استقرار سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
به نش��انی  http://lift.isiri.gov.irبه منظور نظارت بیشتر
بر فرآیند استانداردس��ازی در س��طح اس��تان اف��زود :دریافت
تاییدیه ایمنی آسانس��ور تنها از طریق این س��امانه قابل پیگیری
خواهد بود.
وی اضافه کرد :اس��تفاده کنندگان از آسانس��ور می توانند با
ارس��ال کد  ۱۰رقمی نصب ش��ده در داخل کابین ک��ه با عنوان
شناسه ملی شناخته می شود ،به سامانه پیامکی؛  ،۱۰۰۰۱۵۱۷از
وضعیت تاییدیه آن مطلع شوند و در صورت مشاهده آسانسور
بدون تاییدیه ،موضوع را از طریق این اداره کل پیگیری نمایند.

صدور تعداد  524جواز تاسیس
صنعتی در سه ماهه نخست سال
جاری در تهران
مع��اون برنامهری��زی و
سرمایهگذاری سازمان صنعت،
معدن و تجارت اس��تان تهران از
صدور تعداد  524جواز تاسیس
صنعتی در س��ه ماهه نخس��ت
سال جاری دراین شهر خبر داد.
محمد رسول محمدیان در

نشس��ت خبری نهم مهر 1400
گف��ت :از ابتدای س��ال تا پایان
خردادماه  ۵۲۴جواز تاس��یس
در اس��تان تهران صادر شده که
به نس��بت مدت مشابه سال قبل
 ۲۸درصد رش��د داشته است و
پیشبینی میزان سرمایهگذاری

صورت گرفته بیش از  ۳۵هزار
و  ۲۶۱میلی��ارد ریال اس��ت که
نس��بت به دوره مشابه قبل رشد
 ۴۴درصدی را نشان میدهد.
محـمدی��ان افــــزود :در
صورت تحق��ق این می��زان از
سرمایهگذاری ،اش��تغال بیش

از  ۲۴هزار نفر پیشبینی ش��ده
اس��ت و امیدواری��م ب��ا توجه
ب��ه حمایتهای مس��ئوالن از
بخش تولید و اشتغال و کاهش
همهگی��ری وی��روس کرونا،
شاهد شکوفایی اقتصاد و تولید
در استان باشیم.
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رشد  3/6درصدی صدور پروانههای
بهرهبرداری واحدهای صنعتی

طب��ق بررس��یهای انج��ام ش��ده در پن��ج ماه نخس��ت
امس��ال  ۲ه��زار و  ۶۵۷فق��ره پروان��ه بهرهب��رداری
صنعت��ی ص��ادر ش��ده اس��ت ک��ه در مقایس��ه ب��ا م��دت
مش��ابه سال گذش��ته رش��د  3/6درصدی را ثبت کرده است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر (هفت��م مه��ر )1400
ب��ه نق��ل از وزارت صمت ،در پنج ماه نخس��ت س��ال جاری
پروانهه��ای بهرهب��رداری صنعت��ی ص��ادر ش��ده ب��ا رش��د
 3/6درص��دی نس��بت به ب��ازه زمانی مش��ابه س��ال  ،۹۹به
 ۲ه��زار و  ۶۷۵فق��ره افزای��ش یاف��ت ای��ن در حالی اس��ت
که ب��رای ص��دور ای��ن تع��داد مج��وز مبل��غ ۱.۰۷۹.۱۷۲
میلی��ارد ری��ال س��رمایهگذاری و نزدی��ک ب��ه  ۶۴ه��زار و
 ۲۶۰فرص��ت ش��غلی (رش��د  ۲۵.۸درصدی نس��بت به پنج
ماه نخس��ت س��ال گذش��ته) در کش��ور ایجاد ش��ده است.
در خص��وص جواز تاس��یس صنعتی در این ب��ازه زمانی نیز،
 ۱۴هزار و  ۸۵۰فق��ره مجوز با اش��تغالزایی  ۳۶۱هزار و ۴۷۸
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نف��ر (رش��د  11/7درصدی) در کش��ور صادر ش��ده اس��ت.
بر پایه بررسیهای انجام گرفته ،در بخش معدنی نیز از ابتدای
سال جاری تا پایان مرداد ماه ،حدود  ۳۵۳پروانه اکتشاف۱۷۲ ،
گواهی کش��ف و  ۱۸۷پروانه بهرهبرداری صادر شد که میزان
اشتغال ایجاد شده به واس��طه صدور پروانههای بهرهبرداری
معدن ،هزار و  ۷۸۶نفر برآورد شده است.
همچنین در بخش صنف و تج��ارت خارجی ،با صدور ۲
ه��زار و  ۶۸۳فقره کارت بازرگانی در پن��ج ماه ابتدایی ،۱۴۰۰
ش��اهد رش��د  26/8درصدی نسبت به مدت مش��ابه سال ۹۹
بودیم ،در حوزه پروانههای صنفی نیز در این مدت  ۲۲۷هزار
و  ۶۶۷فقره پروانه در کشور صادر شده است.
در ح��وزه تحقی��ق و توس��عه نی��ز تع��داد  ۱۸۷فق��ره
پروان��ه فعالی��ت در این مدت صادر ش��ده اس��ت که نش��ان
دهن��ده رش��د  ۱۴درص��دی در همس��نجی با مدت مش��ابه
سال  ۹۹است.
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اخبار بین المللی

نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی  2022بمبئی (هند )
IEE-Expo 2022
نهمین دوره نمایش��گاه بی��ن المللی آسانس��ور و پله برقی
( )IEEدر بمبئی هند از  16فوریه تا 18فوریه  2022با مشارکت
تولید کنندگان تجهیزات حم��ل و نقل عمودی ،برگزار خواهد
شد.
بر اساس اطالعیه منتشر شده از سوی مسئوالن این نمایشگاه؛
برای استقبال از متخصصان صنعت برای ایجاد ارتباط میان فعالین
صنع��ت آسانس��ور و پله برقی ،ایجاد ش��بکه و افزایش پتانس��یل
تجاری این مجموعه خود را به عنوان بس��تری برای منبع و کسب
بینش در م��ورد آخرین رونده��ا در بخش حم��ل و نقل عمودی
معرفی کرده است.
در ادامه در این اطالعیه آمده است :این نمایشگاه راه را برای
آسانسورهاوپلهبرقیهایآیندهبازمیکندوشاملپیشرفتهای
تکنولوژیکی  ،س��مینارهای دانش محور و بحث های سودآور
تجاری خواهد بود.
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افزایش بلند مرتبه سازی
پس از  11سپتامبر 2001

روند س��اخت و تولید ساختمان های
بلند پس از یازده س��پتامبر سال  2001رو به
افزایش گذارده است.
بر اساس خبرمنتشر شده در پایگاه های
تخصص��ی ،به نق��ل از گزارش ش��ورای
س��اختمان های بلند و زیس��تگاه ش��هری
درجدیدتری��ن مطالعات ،خ��ود با عنوان
"تأثی��ر جهانی  11س��پتامبر بر س��اختمان
ه��ای بلند" به عنوان بخش��ی از مجموعه "
در شمار ساختمان های بلند " منتشر کرد.
این س��ازمان در بیانیه مطبوعاتی اعالم
کرده است؛ مطالعات نشان می دهد که 84

درصد از س��اختمان های  200متر یا بلندتر
پس از  2001در آمریکای ش��مالی ساخته
شده اند.
ای��ن گزارش همچنین نش��ان می دهد
که  86م��ورد از  100س��اختمان بلند فعلی
در ایاالت متحده پس از سال  2001ساخته
شده اند.
وبر اس��اس ای��ن خبر؛ اگر ب��رج های
دوقل��وی مرک��ز تج��ارت جهان��ی هنوز
پ��ا برجا بود  ،آنها س��ی و یکمین و س��ی و
دومین س��اختمان بلند جهان م��ی بودند.
از س��ال  ،2001ارتف��اع  100بلندتری��ن

س��اختمان جه��ان  141درص��د افزایش
یافت��ه اس��ت و ب��ه ط��ور متوس��ط 399
متر ارتفاع دارد.
رش��د س��اختمان ه��ای بلن��د نیز در
س��طح جه��ان گس��ترش یافته اس��ت ،به
طوری که  49درصد س��اختمان های بلند
در س��ال  2001در ایاالت متح��ده بوده اند
 ،در حالی که ام��روزه تنها  15درصد از این
س��اختمان ه��ا در ایاالت متحده هس��تند.
س��اختمان های بلند در نقاطی مانند آس��یا
و خاورمیان��ه ب��ه ط��ور قاب��ل توجهی در
حال رشد هستند.

دستور ویژه فرماندار برای تسریع در نوسازی آسانسور های ایستگاه قطار

تاخیر در نوس��ازی آسانس��ورهای ایس��تگاه قطار متروپولیتن
نیویورک که موجب اعتراض های مسافران وانعکاس در رسانه های
این شهر ش��ده بود ،سبب صدور دستور ویژه فرماندار جهت تسریع
در اجرای عملیات گردید.
بر اس��اس خبر منتشر شده در پایگاه اطالع رس��انی دیلی ایگل؛
جایگزینی و نوس��ازی آسانسورهای ایستگاه مش��هور متروپولیتن
در کالن ش��هر نیویورک موجب بس��تن خیاب��ان کالرک (NYC
 )CLARKگردید.
بر پای��ه ای��ن خب��ر در ادام��ه اداره حم��ل و نق��ل متروپولیتن

( )MTAب��ه م��دت چند هفت��ه خیاب��ان ایس��تگاه و  3ایس��تگاه
دیگ��ر را بس��ت ت��ا آسانس��ور ه��ای جایگزی��ن ب��ه اج��را
در آمده و انجام بشوند.
دیلی ایگل گزارش می دهد؛ به دس��تور فرماندار؛ بس��تن هر سه
آسانس��ور به طور همزمان سریعترین گزینه از بین س��ه گزینه ارائه
شده توس��ط  MTAاس��ت .این تجهیزات به دلیل خرابی پراکنده
آسانس��ور ،از جمله یکی آسانسورها که در آن مسافران به مدت یک
س��اعت در داخل کابین محبوس ش��ده بودند .باعث صدور دستور
ویژه گردیده است.
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شهردار شهر بدنبال اجرایی کردن برنامه بازرسی های ادواری آسانسورها است

رواب��ط عموم��ی ش��هرداری ش��هر
آ لبو ک��ر ک ( )ALBUQUERQUE
از تدوی��ن ی��ک برنام��ه پیگی��ری بازرس��ی
آسانسورهای این ش��هر اعم از ساختمان های
دولتی ،خصوصی و عمومی خبرداده است.
خب��ر ب��ه نق��ل از آلبوک��رک ژورن��ال
( )Albuquerque Journalمی افزاید؛
تیم کلر ش��هردار آلبوکرک در نیومکزیکو به
دنبال اجرایی کردن قطعی برنامه بازرس��ی
آسانس��ورها و دیگر تجهیزات حمل و نقل
عمودی است.
بر اس��اس این خب��ر وی گزارش��ی به

ش��ورای ش��هر ارس��ال کرد که در آن برنامه
تعمیر آسانس��ور با تعرفه قیمت 167،000
دالر آمریکا را متوقف می کند.
آلبوک��رک ژورن��ال به نقل از س��خنگوی
بخش برنامه ریزی ش��هر مش��اهده می افزاید؛
آلبوکرک تنها شهر نیومکزیکو است که چنین
برنامه ای را شامل می شود ،که شامل فرستادن
تکنسین شهرداری به ساختمان های تجاری،
عمومی و غیره برای بررس��ی طناب ها( س��یم
بکس��ل ها) و وزنه های وزنه آسانسور ،کنترل
موتور آسانس��ور ،روش��نایی آسانس��ورها و
اجرای اس��تاندارد ها و ارائه گزارش به انجمن

مهندسان مکانیک آمریکا است.
بر پای��ه این خب��ر؛ الزام��ات اجرایی و
تصویب ای��ن قان��ون ،مس��ئولیت رعایت
قوانین را به صاحبان ام�لاک منتقل می کند
که باید بازرسان ش��خص ثالث را استخدام
کنن��د .یکی از مقامات ش��هری می گوید که
این اس��تاندارد در دیگر شهرهای این ایالت
هم قابل اجرا است.
همچنین شهرداری در حال حاضر یک تیم
بازرسی آسانسور را اس��تخدام کرده که ساالنه
روی  1586آسانس��ور کار و نقائص احتمالی و
علت های آن را بررسی خواهند کرد

رونمایی از اولین پله برقی

ایستگاه جدید راه آهن با آیین های
سنتی در هند

اولین ایس��تگاه پله برق��ی که به ایس��تگاه راه آه��ن جدید هند
سرویس می دهد ،با انجام آئین های سنتی افتتاح و رونمایی شد.
بنا بر خبر منتش��ر ش��ده در برخ��ی پایگاه های اطالع رس��انی؛
اولی��ن پله برق��ی که ب��ه ایس��تگاه متروی خ��ط  3مت��روی بمبئی
 ،یا  ، 3-MMLدر س��احل غربی هند س��رویس می دهد  ،هم اکنون
در حال کار است.
رانجی سینگ دئول ،مدیر عامل شرکت بمبئی مترو ()MMRC
اع�لام کرد که کاره��ای نصب چهار دس��تگاه پله برق��ی طویل این

16

ایس��تگاه تنها در  18روز انجام ش��ده اس��ت و این واحد در جش��ن
 Ganesh Chaturthiدر  10سپتامبر رونمایی شده است.
این خبر حاکی است :این پله برقی می تواند  7300مسافر/ساعت
را تا حداکثر  0.65متر در س��اعت حمل کن��د .و طول این خط 65.5
کیلومتری اولی��ن خط زیرزمینی در بمبئی خواه��د بود که در امتداد
کریدور  Colaba-Bandra-SEEPZحرکت می کند و مراکز
اصلی مالی و برای اولین بار فرودگاه بین المللی چاتراپاتی شیواجی
ماهاراج را به هم متصل می کند.
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شرکت کانه و عقد قرارداد نصب

آسانسو رهای پر سرعت در هند
ش��رکت بین المللی کانه اخیرا قرار داد س��اخت و نصب تعداد
پنجاه و سه دستگاه آسانسور پرس��رعت توسط نمایندگی خود در
هند را منعقد کرد.
بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه های خبری تخصصی؛ دفتر
نمایندگی شرکت کانه( KONEدر هند موفق به دریافت سفارش
و عقد قرارداد  53دستگاه آسانسور پر سرعت برای (Commerz
 )IIIیک برج تج��اری  50طبقه و دیگر برج ه��ای بلند مرتبه ،و در
حال توسعه در کالن شهر بمبئی ،هند شد.
سخنگوی این شرکت در نهم س��پتامبر اعالم کرد؛ تعداد یازده
دس��تگاه از آسانس��ورهای  ®MiniSpaceو تعدادی آسانس��ور
 ®MonoSpaceکه مسافت  223متر ارتفاع را با سرعت حداکثر 6
متر بر ثانیه حرکت می کنند ،از جمله مفاد این قرارداد است.
بر پایه این خبر؛ این سیس��تم حمل و نقل عمودی از تجهیزات
کنترل مقصد  KONEبا یکپارچگی چرخش��ی استفاده می کنند،

که زمان انتظار و س��فر را کاهش می دهد در حالی که از ازدحام برای
اس��تفاده روزانه حدود  13000نفر جلوگیری می کند و همچنین از
س��رویس  KONE E-Link equipmentبرای تجهیزات در
محل استفاده می کند.
همچنین ای��ن قرارداد ش��امل یک س��ال تعمی��ر و نگهداری
استاندارد اس��تو این مجموعه  ،. )Commerz III .با هدف اخذ
گواهینامه ساختمان س��بز(  ،) LEEDتوسط Oberoi Realty
 .Ltdدر حال توسعه است و  Capacite Infraبه عنوان پیمانکار
اصلی و طراحی توس��ط معمار  Woods Bagotطراحی ش��ده
است.
عملیات اجرایی بالفاصله پس از عقد قرارداد در پارک تجاری
بین الملل��ی در ، Oberoi Garden Cityمحل پروژه های قبلی
س��اختمان  Commerzو  ، Commerz IIآغاز شده و احتماالً
در نیمه دوم سال  2022به پایان خواهد رسید.

آسانسوری برای

دکل َا َبر قایق بادبانی
یک ط��راح ن��روژی برای
دکل بادبان��ی اب��ر قای��ق خود،
آسانسوری موسوم به آسانسور
آسمان طراحی و ساخته است.
بر پایه خبر منتش��ر ش��ده؛
طراحی این س��وپرقایق شامل
تجهی��زات خ��اص از جمل��ه
آسانسور آس��مان توسط طراح
ن��روژی مس��تقر در آمری��کا ،
کورت استرند است.

ای��ن ای��ده ای ب��رای یک
اب��ر قای��ق بادبان��ی  161متری
اله��ام گرفت��ه از قای��ق ه��ای
وایکینگ ه��ای قدیمی نروژی
اس��ت که در البت��ه داخل دکل
وس��ط پنهان شده اس��ت و می
توان��د مهمان��ان را در ارتف��اع
نزدیک به  100متر جابجا کند.
پای��گاه اط�لاع رس��انی
BOAT International

گ��زارش داده اس��ت؛ این قایق
بزرگ نروژی دارای دکل های
فالکور فیب��ر کربنی با ارتفاع 96
متر با  6000متر مرب��ع بادبان با
استفاده از س��لول خورشیدی
قابل انعطاف است.
این طراحی از "بادبان های
مرب��ع ق��وی" کش��تی ه��ای

وایکین��گ الهام گرفته اس��ت.
حرک��ت بادب��ان برقی ب��وده و
همی��ن موض��وع باعث کاهش
تعداد خدمه در کشتی می شود
و اجازه می دهد تا همه بادبان ها
مستقر شده و آسانسور آسمان
نی��ز مس��افران کنج��کاو را به
ارتفاع مورد نظر برساند.
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عدم بازگشایی دبیرستان بدلیل نداشتن گواهی بازرسی
ادواری برای آسانسور

همزم��ان ب��ا آغاز س��ال تحصیل��ی و بازگش��ایی مدارس
مقاط��ع مختل��ف ،ام��ا مدی��ران دبیرس��تانی در منطق��ه
 Mountain Viewدر ایالت کالیفرنیا ،بدلیل نداشتن مجوز
بازرس��ی ادواری ،هنوز موفق به اخذ مجوز های الزم گشودن
این مجتمع آموزشی نشده اند.
بن��ا بر گ��زارش منتش��ر ش��ده در پای��گاه اطالع رس��انی
مجل��ه بی��ن الملل��ی  Elevator Worldمدی��ر ای��ن
دبیرس��تان منتظر تأیید بازرسی برای اس��تفاده از آسانسورهای
ای��ن مجموع��ه اس��ت و ای��ن در حالی ک��ه دانش آم��وزان و
معلم��ان ای��ن دبیرس��تان بدلی��ل ع��دم بازگش��ایی همزمان
ب��ا دیگ��ر مراک��ز آموزش��ی ب��ا برخ��ی از س��رخوردگی ها
روبرو هستند.
بر اس��اس ای��ن خب��ر؛ مای��ک ماتیس��ن  ،ناظ��ر خدمات
تجاری مدرس��ه  ،م��ی گوی��د نصب آسانس��ورها هم��راه با
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عملیات دیگر اجرایی س��اختمان ها به پایان رس��یده اس��ت،
اما ب��ه دلی��ل رعای��ت دس��تورالعمل ه��ا و اقدام��ات ایمنی
ش��دید ،مدرس��ه در انتظ��ار تأیی��د بازرس��ی دولت��ی م��ورد
نیاز است.
ماتیس��ن گف��ت؛ مش��کلی مش��ابه چندین س��ال پیش در
مدرس��ه دیگ��ری رخ داد  ،بنابردبیرس��تان  MVHSاز قب��ل
برنامه ریزی های الزم را برای اسکان دانش آموزانی که نیاز به
آسانسور دارند  ،تمام کالس های آنها تا زمان کارکرد آسانسور
در طبقه اول خواهند بود.
همچنی��ن مس��ئوالن گفت��ه ان��د ک��ه ای��ن تاخی��ر ه��ا و
اقدام��ات آنها باع��ث ایجاد مش��کالتی برای دان��ش آموزان،
معلمین و خانواده ها شده است.
بنا بر این خبر نتایج بازرس��ی ادواری این مجموعه ماه اکتبر
صادر می شود.
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میکروسوئیچ با قطع و وصل مکانیکی در آسانسورهای برقی

اس��تفاده از میکروس��وئیچ ب��ا قط��ع و وص��ل مکانیک��ی ( )Over Loadب��ه عن��وان وس��یله تش��خیص

اضاف��ه بار جه��ت آسانس��ورهای برق��ی و الکتریک��ی (کشش��ی) براس��اس تاریخ ثب��ت نام در س��امانه
یکپارچ��ه مدیری��ت بازرس��ی آسانس��ور از م��ورخ  ۱۴۰۱/۰۱/۰۱بط��ور کل ممن��وع خواه��د ب��ود.
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مصاحبه
نـوآوری

جعفر علیمحمدی

پیشکسوت نصب و سرویس آسانسور
در صنایع آسانس��ور کشورمان بسیار هس��تند؛ مردانی که به تالش و پشتکار و نیز همت خود مراتب
مختلف را تجرب��ه کرده ،عمر گرانبهای خود را ص��رف آموختن و نیز آموزش دان��ش فنی و تجربی به
جوانتر ها و نیروهای تازه نفس می نمایند.
آق��ای جعفر علیمحمدی ،متولد اول تیر س��ال  1341شمس��ی در محله اتابک تهران اس��ت ،وی پس از
گذراندن دوره متوسطه و اخذ مدرک دیپلم در رشته ریاضی فیزیک ( سال )1359و بنا بر عالقه در سال 1359
فعالیت خود را در صنعت آسانسور و تجهیزات حمل و نقل عمودی آغاز کرد.
آقای جعفر علیمحمدی فعالیت در صنعت را با آقای جم نژاد و ش��رکت هوم لیفت(آریا لیفت ) ش��روع
کرده است وی در ادامه فعالیت خود همواره عالقمند به کسب مهارت های تخصصی و گذراندن دوره های
آموزشی و فنی و بروز رسانی اطالعات فنی و مهندسی خود اهتمام ویژه داشته است.
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آقای علیمحمدی در س��ال  1365و در دوران دفاع مقدس به خدمت مقدس س��ربازی اعزام و پس از مدت  28ماه
مجددا به فعالیت درصنعت بازگشته و از آن سال ها و ازجمله فعالیت های سرویس و نگهداری آسانسورهای وستینگ
هاوس (بیمارس��تان بانک ملی)،و همکاری با شادروان مهندس دیلمقانی در مقام س��رویس و نگهدار آسانسورهای
بیمارس��تان ه��ای بانک ملی و طالقانی ،با مرحوم حس��ن منوچهری در پ��روژه ی نگهداری بیمارس��تان امام خمینی،
با علی جباری و نیز در بسیار پروژه های دیگر و همچنین انجام نصب و راه اندازی آسانسور را بیاد دارد.
آق��ای علیمحمدی تا کن��ون در تجهیز تعداد قابل توجهی از س��اختمان های بلند مرتبه در نق��اط مختلف در قالب
تکنسین و سپس مدیریت تیم های نصب و سرویس فعالیت داشته است.
وی در ادامه از س��ال ۶۸به عنوان پیمانکار با ش��رکت گیالن آسانس��ور ،مجموعه برج آسانسور همکاری نموده و
سپس با شرکت آسانرو فعالیت خود را تداوم بخشیده است.
آقای علیمحمدی از س��ال 1372شرکت شهاب آسانس��وررا(همراه با آقایان؛ مختارزاده ،عسگری،کریمی ،سعید
علیمحمدی و روحبخش)تاسیس و فعالیت های خود را در آن متمرکز نمود.
تاس��یس شرکت کهربا آسانسور در س��ال های بعد از اقدامات آقای علیمحمدی است و وی در سال  1381شرکت
سپهر آس��انرو را به اتفاق برخی نزدیکان تاس��یس نموده و باآلخره پس از ۴۱س��ال فعالیت در صنعت آسانسور بطور
رسمی بازنشسته گردیده ،اما وی از پای ننشسته و در رسته های مختلف به انتقال تجربیات و آموزش ادامه می دهد.

22

نشریه الکترونیک سندیکای صنایع آسا نسور و پله بر قی ایران
شماره هشتم و نهم ( مرداد  -شهریور )1400

نشریه الکترونیک سندیکای صنایع آسا نسور و پله بر قی ایران
شماره هشتم ( مرداد )1400

23

نـوآوری
دیدگاه
نـوآوری

ایجاد تح��ول در نظ��ام توزیع

محمد رضا زهره وندی

کاال و خدمات فنی و مهندسی

همی��ن چند هفته قبل بود که ش��اهد
انتش��ار خبری با مضمون مصوب کردن
چندین طرح تحولی در نظام توزیع کاال
و بازار داخلی بودیم.
در اواخ��ر ش��هریور س��ال ج��اری
جلس��ه ارائ��ه و بررس��ی پروژهه��ای
تحول��ی در نظ��ام توزی��ع کاال و ب��ازار
داخلی ب��ه منظ��ور اصالح ش��بکهها و
سیاستهای حوزه توزیع کاالی داخلی
برگ��زار و هف��ت پ��روژه تحول��ی ب��ه

تصویب رسید.
گو اینک��ه این م��وارد در خصوص
موض��وع توزیع کاال بط��ور کلی و کالن
بررس��ی و مصوب م��ی ش��وند ،لزوما
اما ب��ا بهر گی��ری و تهیه الگوی مش��ابه
می ت��وان برخ��ی از این نظام��ات را به
صنعت آسانس��ور و پله برقی نیز تعمیم
داد و اجرایی نمود.
موض��وع توزیع کاال س��ال هاس��ت
که بصورت یک مس��ئله ب��از در محافل

سیاست گذاری و تصمیم گیری مد نظر
و مورد بحث است.
اما از ویژگی ه��ا وتمایز این صنعت
تربیت تعداد قابل توجه��ی از نیروهای
دارای تجارب فنی و مهندس��ی است .که
این موضوع در جه��ت ایجاد زمینه های
صدور آن می تواند برای مسئوالن محترم
قابل توجه باشد.
هرچند با نگاه به ضرورت بازنگری
و اصالح در ش��رح وظای��ف و تکالیف
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حوزه بازرگانی و همچنین جهت چابک سازی ،انعطافپذیری
و اقدام به موقع و شایس��ته ،جلس��ه طرح و بررس��ی پروژههای
تحولی در نظام توزیع کاال و بازار داخلی باحضور وزیر صنعت،
معدن و تج��ارت و قائم مقام وزیر در ام��ور بازرگانی ،معاونین
و س��ایر مدیران مربوطه برگزار شده اس��ت و قطعا مقام محترم
وزارت یا معاونت ه��ا ،پیگیر امور مربوطه هم خواهند بود اما به
نظر نگارنده آیا بهتر نیست در کنار این موضوع به مسئله واردات
کاالهای دارای مورد نیاز صنایع از جمله همین صنعت توانمند
اما محجور آسانس��ور و پله برقی نیز نیم نگاهی انداخته بشود ،تا
مشاهده بشود که وجود برخی سیاست گذاری ها در قبل چه بر
سر این صنعت و دیگر صنایع آورده است؟
از ی��ک س��و ن��ه ب��ه تولی��د و حمای��ت از تولی��د کنن��ده،
ن��گاه واق��ع بینان��ه هس��ت ،و از س��وی دیگ��ر نه ب��ه اجرای
سیاس��ت های حمایتی و واردات کاالی ب��ا کیفیت خارجی که
در حقیقت بخش��ی از تجهیزات و امکانات م��ورد نیاز صنعت
را شامل می شود.
ضمن اینکه در همان خبر و هم آمده اس��ت« :این جلس��ه با
توجه به برنامه وزارت صمت و پروژههای تحولی تعریف شده
در برنامههای س��یدرضا فاطمیامین ،در راس��تای کاالرسانی
مناس��ب در حوزه بازار داخلی برگزار ش��د ک��ه در آن مدیران
پروژههای مربوطه به ارائه منش��ور پروژههای مذکور -ش��امل
اهداف ،گامه��ای اجرایی ،تعارضات و مش��کالت ،زمانبندی
اجرا و دیگر موارد ،پرداختند».
قابل ذکر اینکه :مجموعه اقدامات مربوط به اصالح شبکهها،
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کانالها و همچنین سیاس��تها و مق��ررات حوزه توزیع کاالی
داخلی ،در قالب  19پروژه داخلی تنظیم ش��ده است و هدف از
اجرای این پروژهها کاهش هزینههای مبادله ،کاهش هزینههای
تولید و توزیع ،شفافیت در نظام قیمت و اطالع مصرفکننده از
حقوق خود (از بُعد کیفیت و قیمت کاال و خدمات ،رسیدگی به
شکایات) ،رتبهبندی و اعتبارسنجی شبکههای توزیع ،استفاده
از بازرسیهای تخصصی ،توسعه برندینگ و گسترش نهادهای
طرف قرارداد (از جمله NGOهای مصرفکننده) است.
امید اس��ت با واقع نگری و اقتضای هر صنعت ،مش��کالت
و مس��ائل مربوطه مورد لحاظ و س��نجش ،کارشناسی و سپس
تصمیم گیری قرار بگیرد.
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ایرج نیازی اربابی

از قبل تا اکنون

از هم��ان ابت��دای تش��کیل تش��کل س��ندیکای
آسانس��ور و پله برقی ای��ران که اکن��ون به عنوان
پرس��ابقه تری��ن تش��کل صنع��ت تجهی��زات
حم��ل و نقل عمودی کشورش��ناخته می ش��ود،
موضوع ق��رار گرفت��ن کلیه ام��ور و فعالیت های
صنع��ت و اعض��ای آن در چهارچ��وب ه��ای
قانون��ی و اس��تاندارد م��د نظ��ر بوده و هس��ت.
بر همین اساس موضوعاتی مانند؛
 اس��تاندارد های مربوطه و بروز رس��انی آن ها و انطباق آنب��ا فعالیت ها و امور اجرایی و کارب��ردی نیز مد نظر و تاکید بوده
است.
تدوین و تصویب ش��یوه نام��ه ی قابل اج��را و فراگیر که به
لحاظ مختلف و کاربردی نیز هم قابلیت اجرایی داشته باشد نیز
مورد نظر بوده است.
تش��کیل ش��ورای سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی صنایع
آسانسور و پله برقی با حضور برخی از؛ پیشکسوتان ،نخبگان و
نمایندگان تشکل های صنعت و دیگر مدعوین( این مدعوین از
مراتب مرتبطی چون؛ وزارت صنعت ،معدن وتجارت ،وزارت
مس��کن و شهر سازی ،سازمان ملی استاندارد ،مرکز تحقیقات و
مقررات ملی ساختمان و مسکن ،وزارت و غیره)
 تدوین و بروز رسانی استاندارد های مرتبطتدوین و راه اندازی دوره های آموزشی تخصصی با هدفارتقاء دانش فنی و بروز رسانی اطالعات تخصصی اعضا.
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تشکیل نخس��تین دبیرس��تان و در ادامه تاس��یس نخستین
دانش��کده تخصص��ی صنای��ع و علوم آسانس��ور و پل��ه برقی
ونظایر آن.
از جمله تالش های صورت گرفته در زمینه باالبردن جایگاه
تخصصی صنعت و توان تخصص��ی فعالین آن از ابعاد مختلف
است.
در ادامه با رشد و توسعه رس��ته های متنوع صنعت موضوع
تولید قطعات و تجهیزات مورد استفاده و نیاز صنعت نیز مطرح
و در دستور کار فعالین صنعت قرار گرفت.
در ادام��ه راه و حض��ور نس��ل ج��وان و توانمن��د ش��دن
بخش های اجرای��ی و برگزاری دوره های آموزش��ی مختلف
ک��ه در برگیرنده س��رفصل های گوناگون تخصص��ی به لحاظ
مکانیکال ،الکتریکال و نی��ز ورود تجهیزات تخصصی از جمله
کنترل��ر های دیجیتال ،ن��رم افزار های تخصص��ی و بطور مثال،
طراحی آسانس��ور ،همه وهمه زمینه ساز رشد و توسعه صنعت
آسانسور گردیده است.
باوجود موانع و مش��کالت ناش��ی از تحریم های تحمیلی،
سوء مدیریت ها ،کمی و کاستی ها وکژی های معدود و عامدانه
اما ،این صنعت همانند بس��یار صنایع دیگر این کش��ور در حال
تحول و رو به رشد است.
سندیکای آسانسور و پله برقی ایران اکنون پویاتر از همیشه
با حضور پیشکسوتان صنعت ،جوانان توانمند و خوشفکر ،راه
تعامل و تعادل را می پیماید.
افزای��ش تعامالت ب��ا وزارت خانه ه��ای مربوطه ،مجلس
ش��ورای اس�لامی ،اتاق یازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران وایران ،سازمان ملی استاندارد ،اداره کل استاندارد استان
تهران ،و دیگر مراج��ع و مبادی از جمله فعالیت های دوره اخیر
است .و صیانت از حقوق اعضای محترم صنعت همانند همیشه
در دستور کار قرار دارد.
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بیست و پنجمین سالروز ملی صادرات

تورج شفائی

چن��دی قب��ل یعن��ی  29مه��ر  1400بیس��ت
و پنجمی��ن س��الروز مل��ی ص��ادرات ب��ود.
واژه ص��ادرات بخ��ودی خ��ود بیانگ��ر وجود
زیرساخت ها و سرمایه گذاری های کالن را در
ذهنتدائیمیکندکهالبتهبسیارهمبراینگارنده
و ه��ر ایرانی وطن دوس��تی هم مطلوب اس��ت.

در جامعه صنعت آسانس��ور نیز که متولی آن سندیکای س��نایع آسانسورو پله برقی
ایران اس��ت؛ از سال ها قبل کمیته صادرات تش��کیل و بر موضوع تقویت تولید ،افزایش
کیفیت و نهایت ًا تولید محصول برای صادرات تاکید داشته اند .و تالش های قابل توجهی
از س��وی تولید کنندگان این صنعت فنی ومهندس��ی در جهت بدست آوردن بازار های
هدف و صادرات افزونتر ،صورت گرفته است.
به همین مناس��بت معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران (علیرضا
پیمان پاک) ،بر عزم دولت در توس��عه صادرات غیر نفتی تاکید کرد و بیانیه ای صادر کرد
که حاوی نکات قابل توجهی است.
«جهانی ش��دن در پی انقالب ارتباطات و ایده تقس��یم کار جهانی تأثیرات عمیقی بر
تجارت جهانی داش��ته به گونه ای که شرایط حضور بنگاه ها در بازارهای بین المللی نیز
دستخوش دگرگونی شده اس��ت .در این میان با توجه به پیچیده شدن جریان تولید کاال
و خدمات در س��ایه سرمایه و تکنولوژی ،عبور از صادرات تک محصولی و خام فروشی
و حرکت به س��مت ایجاد ارزش افزوده بیشتر به منظور حضور مثمر ثمر در فرآیند تولید
جهانی ضروری می نماید».
«ب��ا این وص��ف ،در حال��ی که دنیا ب��ا پیامده��ای همه گی��ری ویروس کرونا دس��ت
و پنج��ه ن��رم کرده و تج��ارت جهان��ی نیز ب��ا تاثیرپذی��ری از آن رکود قاب��ل مالحظه
ای را تجرب��ه م��ی کند ،غیورمردان و ش��یر زنان کش��ور در اس��تراتژیک تری��ن منطقه
جه��ان ،علیرغ��م تهدیده��ا و تحری��م های بی��ن الملل��ی به فت��ح بازاره��ای جهانی
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و ارتق��ای جای��گاه کااله��ا و خدم��ات ایران��ی در چرخه تج��ارت بین المل��ل همت گماش��ته و در
پرت��و رهنموده��ای مق��ام عظم��ای والی��ت در ش��اهراه اقتص��اد مقاومت��ی ط��ی طریق م��ی کنند.
بدون ش��ک دستیابی به جایگاه در شأن کاالها و خدمات ایرانی در دل بازارهای دنیا و در فرآیند تجارت
جهانی در گ��رو تالش های بی وقفه صادرکنندگان و فعاالن تج��اری در بحبوحه جنگ اقتصادی بوده
و از این رو هرس��ال ۲۹ ،مهرماه در آیین بزرگداش��ت روز ملی صادرات ،با صادرکنندگان در راس��تای
آرمان های واالی ایران اسالمی در مسیر توسعه همه جانبه ،به ویژه اقتصادی ،تجدید پیمان می کنیم.
عزم دولت س��یزدهم در توس��عه صادرات غیر نفتی در برنامه ریزی برای تنوع بازارهای هدف ،اهتمام
به ایجاد و تقویت زیر س��اخت های صادراتی و حمایت از صادرکنن��دگان تبلور یافته و توجه به مقوله
دیپلماسی اقتصادی از رویکردهای اصلی محسوب می شود که شاهد این مدعا ،عضویت دائم ایران در
پیمان شانگهای در بدو فعالیت دولت است.
سازمان توس��عه تجارت ایران به عن��وان متولی تجارت خارجی کش��ور در کس��وت اولویتگذار،
تنظیمگر ،تس��هیلگر و ناظر ،در کن��ار صادرکنندگان که نقش آفرینان و جهادگران این عرصه هس��تند
می تواند به اهداف توسعه ای کشور دست یابد.
و در ادامه الزم به ذکر است که:
 تحقق این بیانیه های آرمانی نیازمند به ثمر نشس��تن زیر ساخت هایی است که الزم است به انجامبرسند.
 تدوی��ن قوانین موضوعه و مرتبط هم از ارکان مهم تحقق این اهداف اس��ت که می بایس��ت موردتوجه قرار گیرند.
چاره اندیش��ی برای برون رفت از شرایط تحریمی و ایجاد تعامل در سطح منطقه و فرا منطقه ای ازجمله دیگر پیش نیاز ها است.
 تامین نقدینگی و تدارک ش��رایط پاگرفتن تولید کنندگان و جامعه صنعت کشور که این روز ها بامشکالت عدیده ای روبرو هستند.
این موارد تنها بخشی از آن چیزی است که باید صورت گیرد .انشاا ...که چنین شود.
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حساب شده حرکت کنیم
فریال مستوفی

بهموجب تصمیم سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
دراجالستاجیکستانکه از  ۱۶تا ۱۷سپتامبر برگزار شد ،ایرانپساز
سالها چانهزنی سرانجام بهعنوان نهمین عضو این سازمان پذیرفته
ش��د .ایران در این سالها بهعنوان عضو ناظر در این سازمان حضور
داشته و عالقهمند بوده اس��ت که بهعنوان عضو دائم در این سازمان
صاحب کرسی ش��ود .در نهایت تالشهای ایران ،در سال  ۱۴۰۰به
نتیجهرسیدوکشورمابهعضویتدائماینسازمانبینالمللیدرآمد.

فارغ از ابعاد سیاس��ی عضویت در این س��ازمان ،آنچه حائزاهمیت بهنظر میرس��د ،حجم باالی تعامالت
تجاری اعضای این س��ازمان اس��ت .جالب اینکه این کش��ورها در حدود ۴۵درصد جمعیت جهان را به خود
اختصاص دادهاند و بدیهی اس��ت که این جمعیت ،نیازهای فراوانی هم داش��ته و بهویژه دو کشور هند و چین
برای تداوم رش��د اقتصادی خود نیازمند انرژی هس��تند .حال آنکه ایران بهعنوان کشوری برخوردار از ذخایر
ان��رژیمیتواند انرژی مورد نیاز این کش��ورها را تامین کرده و به منافعی نیز دس��ت پیدا کن��د .بنابراین ایران
میتوان��د بهعنوان عضو دائم ،تعام�لات تجاری خود را در ح��وزه انرژی با دیگر اعضای س��ازمان همکاری
ن کشورها حدود  ۲۸میلیارد
ش��انگهای گسترش دهد .حال آنکه بررسیها نشا ن میدهد که مراودات ایران با ای 
دالر بوده که تراز آن بهنفع ایران مثبت بوده است.
الحاق ایران به این س��ازمان در صورت برنامهریزی و سیاستگذاری صحیح که دربردارنده منافع ملی باشد،
میتواند امکانات و فرصتهای جدیدی را پیشروی کشور قرار دهد .البته مرور تجربیات گذشته این واقعیت
تلخ را آش��کار میکند که سیاستگذاران در هیچ مقطعی نتوانس��تهاند از این فرصتها بهنفع شکوفایی اقتصاد و
بهبود معیشت مردم بهرهبرداری کنند.
چندی پیش وزیر جدید نفت عنوان کرد که احتماال در زمس��تان با کس��ری گاز مواجه ش��ویم ،آیا این مایه
تعجب نیس��ت که کش��وری با عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان ،بیم کمبود گاز داش��ته باشد؟ این مایه
مسوالن طی سالهای گذشته نتوانستهاند برای جلوگیری از این کمبودها برنامهریزی صحیحی
تاسف است که ُ
داشته باشند یا موقعیتی پدید بیاورند که امکان س��رمایهگذاری روی این منابع خدادادی که دنیا آرزوی داشتن
آن را دارد ،سلب نشود.
نشریه الکترونیک سندیکای صنایع آسا نسور و پله بر قی ایران
شماره هشتم و نهم ( مرداد  -شهریور )1400

31

* مسئله این است که تاکنون فرصتسوزیهای فراوانی در حوزههای مختلف رخ داده است*.
اکنون ایران تفاهمنامهای با کش��ورهای عضو اتحادیه اوراسیا که شماری از آنها عضو سازمان همکاری شانگهای
نیز هستند ،منعقد کرده است .از س��وی دیگر ،مگاپروژه جاده-کمربند نیز در حال اجراست و چنانچه زیرساختهای
مورد نیاز برای توسعه تعامالت در مسیر جاده ابریشم برقرار شود ،میتوان بهدستاوردهای این نوع پیمانها امید بست.
چین اکنون در جایگاه بزرگترین ش��ریک تج��اری ایران قرار گرفته و در عین حال ط��رح «کمربند -جاده» را که یک
برنامه بلندمدت سیاستگذاری و س��رمایهگذاری بینقارهای است در دست اجرا دارد .از اینرو ،باید بر اساس دانش و
آگاهی و همچنین با فراست و هوش��مندی و در نظر گرفتن جوانب مختلف و این اصل که کشورهای مختلف بهدنبال
بیشینهسازی منافع ملی خود هستند ،برای بهدست آوردن بیشترین منافع برای ایران تالش کنیم.
از س��وی دیگر ،چنانچه عضویت و الح��اق در پیمانهای تجاری ،تجارت بدون تعرف��ه در قالب این تفاهمنامهها
را تس��هیل کند به رش��د صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کش��ور نیز کمک خواهد ک��رد ،بهطوریکه عضویت در
اتحادیهها و الحاق به کشورهای مشترکالمنافع و نیز انعقاد تفاهمنامههای تجاری ،یکی از راهکارهای موثر برای نفوذ
در بازارها و تقویت توان رقابتپذیری محصوالت صادراتی در این مقاصد است.
گزارشی که معاونت بررس��یهای اقتصادی اتاق تهران از عملکرد صادراتی کش��ورها از جمله ترکیه منتشر کرده
اس��ت ،نش��ان میدهد که این کش��ور ،یکی از اهداف اقتصادی خود را قرار گرفتن در بین  ۱۰اقتصاد بزرگ جهان در
س��ال  ۲۰۲۳با س��هم ۱ /۵درصد از حجم تجارت جهان تعیین کرده و در کنار اعمال سیاستهای تشویقی با  ۳۲کشور
موافقت تجارت آزاد انعقاد کرده ،همچنین امضای موافقت تجارت آزاد با ۲۲منطقه اقتصادی یا کش��ور جهان از جمله
مراکش ،تونس ،مصر ،گرجستان ،مالزی و کرهجنوبی را در دستور کار داشته و موافقت تجارت آزاد با کشورهای قطر،
سودان و لبنان را در فرآیند نهاییشدن قرار داده است.
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این کش��ور البته گس��تره دیپلماس��ی تجاری خود را به این کش��ورها محدود نکرده و مذاکرات ب��رای برقراری
تجارت آزاد با کش��ورهای ژاپن ،اوکراین،اندونزی ،تایلند و سومالی را آغاز کرده است .جالب اینکه ،انجام اقداماتی
برای ش��روع مذاکرات مشابه با کش��ورهای آمریکا ،کانادا ،هند ،ویتنام ،کش��ورهای آمریکایمرکزی ،الجزایر ،لیبی
و آفریقایجنوب��ی را نیز دنب��ال میکند.بنابراین عضویت ایران در س��ازمان همکاری ش��انگهای در کنار تفاهمنامه
اوراس��یا ،امضای تفاهمنامه همکاری  ۲۵س��اله ایران و چین و همچنین اجراییشدن مگاپروژه جاده-کمربند اگرچه
برای توس��عه تجارت خارجی کش��ور کافی نیست امامیتواند مسیر رش��د اقتصادی ایران را هموار کند ،مشروط بر
آنکه خطاهای سیاس��تگذاری و تعلل در تصمیمگیری از جمله در مورد رفع تحریمها ،پیوستن به  FATFو اصالح
سیاس��تهای تجاری مانند آنچه در گذشته رخ داده تکرار نشود و فرصتها از دس��ت نرود .ایران با برخورداری از
موقعیت بالقوه اس��تراتژیک در صورتیکه از امکان قراردادهایی که ظرف دو الی سه سال گذشته ،منعقد کرده استفاده
کند ،میتواند جایگاه اقتصادی خود را در سطوح منطقهای و جهانی ارتقا دهد.
منبع  :روزنامه دنیای اقتصاد
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حرف و حرف و حرف

حسین حقگو

رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اخیرا میزبان دو کمیس��یون اتاق تهران ،صنعت و معدن و کس��ب و کار ،بود و فعاالن بخش
خصوصی از این مقام مجلس خواس��تار «عدم دخالت دولت در قیمتگذاری» ش��دند .این در حالی اس��ت ک��ه نمایندگان مجلس در
دورههای مختلف نه فقط کمتر در جهت س��رزنش این رفتار دولتها حرکت کردهاند ،بلکه خود در این مسیر غلط پیشقدم هم بودهاند.
چنانکه به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم» تهیه و در دس��تور کار قرار
دادهاند که نقض آشکار حق مالکیت صاحبان کسب و کار و بنگاههای اقتصادی است .هفته قبل نیز درنشست شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی پایتخت ،در همین اتاق تهران از حذف س��هم ش��هرکهای صنعتی از مالیات بر ارزش افزودهای خبر داده شد که طبق
برنامه شش��م توسعه میبایست جهت بهبود زیرساختهای این ش��هرکها مورد استفاده قرار گیرد .اقدامی که فریاد رئیس شهرکهای
صنعتی پایتخت را در آورد و این اقدام را «تیر خالصی به توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی» دانست.
مس��ولی از ضرورت
این دو نمونه رفتار ضد تولیدی در حالی اس��ت که روزی نیس��ت که از هر جایگاه و تریبونی و در بیان هر مقام و
ُ
حمایت و پش��تیانی از تولید و بنگاههای صنعتی س��خن رانده نشود و این ضرورت را حتی واجب ش��رعی و وظیفه دینی قلمداد نکنند.
آخرین این تاکیدات س��خنان آقای رئیسی در جلسه هیات دولت بود که راه عالج مشکالت کشور را «رونق تولید» عنوان کردند و اینکه
«باید نقدینگیها در کش��ور به س��مت تولید و اشتغال سوق یابد و( »...رسانهها .)7/8 -متاس��فانه اما در عمل رفتاری متضاد با این گفتار
را ش��اهد هستیم .رفتاری که به نظر عمدتا ناشی از درک غلط از دانش و س��ازوکار اقتصادی و منفعتطلبیهای گروهی و جناحی و نیز
تداخل وظایف قوا و نهادهای حاکمیتی در کار یکدیگر و ضعف نظام بورکراتیک و شایستهساالری در این نظام است .و اال چگونه ممکن
اس��ت در شرایطی که هر روز بر حجم پایه پولی و نقدینگی و تورم افزوده میشود و مرزهای حدود  4هزارهزار میلیارد تومان و تورم 46
درصد در نوردیده میش��ود ،حکم و دس��تور داد که قیمتها ثابت بماند و تولیدکنندگان مجاز ب��ه افزایش قیمت محصوالت خود برای
ادامه حیات و بقا نباشند و حتی مثال با تخصیص سهمشان از مالیات بر ارزش افزودهای که خود پرداخت کردهاند برای بهبود وضعیت راه
و آب و برق و ...شهرکهای محل استقرارشان هم مخالفت شود؟!
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متاسفانه ظاهرا ً سیاس��تگذار بیشتر تمایل دارد حمایت خود از
تولید و صنعت و بنگاههای صنعتی را در قالب پولپاشیهای معمول
(تس��هیالت کمبهره بانکی و ارز  4200تومان��ی و )...و ممنوعیتها
و محدودیتهای تجاری و باالبردن دیوار تعرفهای و ...نش��ان دهد
و ن��ه از طریق ایجاد فضای رقابتی و صادراتی یا راههای مش��خص و
قانونمن��دی که امکان ریخت و پاش و رانت در آنها کمتر وجود دارد!
به نظر میرسد صرفنظر از بنگاههای بزرگ صنعتی و خصولتیها،
بنگاههای پرشمار کوچک و متوسط و شهرکهای صنعتی ( 84هزار
بنگاه کوچک و متوسط که بیش از نیمی از آنها در  ۸۲۸شهرک و ناحیه
صنعتی مستقر میباش��ند) ،حامی قدرتمندی در س��اختار قدرت و
نهادهای حاکمیتی ندارند؛ مجلس��یان در همان خط و طریق اقتصاد
دس��توری گام میزنند و اتاقه��ای بازرگانی و صنای��ع و معادن نیز
علیرغم س��عی و تالش فراوان به تنهایی نمیتوانند خواس��تهای
فعاالن بخش خصوصی را به کرسی نش��انند .لذا صاحبان بنگاههای
صنعت��ی و اقتصادی و تش��کلهای آنه��ا راه و چ��ارهای جز هرچه
توانمندتر ش��دن و باال بردن ص��دای خود در جامع��ه و در نهادهای
قدرت ندارند.
در واق��ع راه خروج از این وضعیت ناگ��وار اقتصادی و صنعتی،
ه��ر چه قدرتمندتر ش��دن بخش خصوصی و فش��ار آنه��ا به دولت
ب��رای انجام کارویژههای خ��ود یعنی تولی��د کاالی عمومی (نظم و
امنیت داخلی ،حراس��ت از مرزها ،حفاظت از حقوق مالکیت ،اجرا
و اس��تحکام قراردادها و ثبات مولفههای اقتصاد کالن و )...اس��ت و
اینکه تولید کاالی خصوصی را به بنگاههای خصوصی و انجمنها و
اتحادیهها و تش��کلهای حزبی و صنفی و ...بسپارد .بدبینی دولتها
به س��ازوکار ب��ازار و خوشبینی افس��انهای ب��ه تواناییهایی خود،
دستاوردی تاکنون جز آنچه هست در بر نداشته است؛ میانگین رشد
دو درصدی و تورم بیس��ت درصدی و بیکاری دو رقمی و س��قوط
بهرهوری و س��رمایهگذاری و ...در طی چند دهه! پس عاقالنه است
اصحاب قدرت ،از حرف و حرف و حرف دست بردارند و ضرورت
تغیی��ر را بپذیرند و امکان توانمندی بخ��ش خصوصی و بازی آن در
زمین اقتصاد را نه در کالم بلکه در عمل فراهم آورند!
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رشد تولیدات صنعتی در گرو تصمیمات شفاف

حمیدرضا صالحی
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براس��اس آنچه بانک جهانی اعالم کرده ،رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی از جایگاه  26اقتصاد
جهان در س��ال  96به رتبه  51در سال  99کاهش پیدا کرده است .این موضوع نشان میدهد که اقتصاد
و صنعت کش��ور طی این سالها آسیب جدی دیده اس��ت .بیثباتی در قوانین ،تعدد قوانین و مسائل
و چالشهای کوچک و بزرگ که به صورت روزان��ه ،فعاالن اقتصادی و صنعتی را درگیر خود کرده،
باعث شده در بخشهای مختلف شاهد تنزل جایگاه ایران باشیم.
براس��اس آنچه بانک جهانی اعالم کرده ،رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی از جایگاه  26اقتصاد
جهان در س��ال  96به رتبه  51در سال  99کاهش پیدا کرده است .این موضوع نشان میدهد که اقتصاد
و صنعت کش��ور طی این سالها آسیب جدی دیده اس��ت .بیثباتی در قوانین ،تعدد قوانین و مسائل
و چالشهای کوچک و بزرگ که به صورت روزان��ه ،فعاالن اقتصادی و صنعتی را درگیر خود کرده،
باعث شده در بخشهای مختلف شاهد تنزل جایگاه ایران باشیم.
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یکی از موضوعات مهمی که سبب شده ،شاخصهای اقتصاد و
صنعت کاهشی شوند ،تحریم صنعت ایران است .سالهای گذشته
(قبل از س��ال  )97ایران با تحریمهای مختلفی مواجه بود ،ولی در
تحریمی که دولت ترامپ (س��ال  )97برای ایران آغاز کرد ،صنایع
و بخصوص صنایع اثرگ��ذار در تولید ناخالص داخلی ،هدف قرار
گرفتند.
زمانی که کش��وری تحریم است و رابطهای با دنیا ندارد ،قاعدت ًا
نمیتواند مبادالت تجاری خود را براساس قوانین بینالمللی پیش
ببرد؛ در حال حاضر ایران گرفتار چنین وضعیتی اس��ت .برای دور
زدن تحریمها مجبور هستیم ،س��راغ راهها و روشهایی برویم که
باع��ث افزایش هزینه میش��ود؛ زمانیکه هزینهه��ا غیرمنطقی باال
م��یرود تولیدکننده ق��درت رقابت خود را از دس��ت میدهد و از
طرفی رشد قیمت کاال دامنگیر بازار میشود.

تولیدکنندگان خارجی ،با ش��رایط بسیار مناسب و استاندارد مشغول به تولید هس��تند؛ آنها وام بانکی را با  1.5درصد سود از
سیستم بانکی دریافت میکنند ،این در حالی است که در ایران نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان حداقل  21درصد تمام میشود.
عدم ش��رایط یکسان باعث میشود که قیمت کاال در ایران در قیاس با کاالی مشابه خارجی بسیار گران تمام شود .عدم رقابت تنها
مشکل تولیدکننده داخلی نیس��ت ،کاهش تیراژ تولید و افت کیفیت هم از دیگر موضوعاتی است که تولیدکننده داخلی را درگیر
کرده است .وقتی هزینهها صعودی میشود ،تولیدکننده چارهای جز کاهش میزان تولید و کیفیت ندارد.
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زمان��ی صنع��ت میتوان��د در تولید ناخال��ص داخلی اثرگذار باش��د
و س��هم خود را ارتقا دهد که حداقل س��ه موضوع دنبال ش��ود .اول آنکه
تولیدکنن��ده ضم��ن حض��ور مناس��ب در ب��ازار داخ��ل ،در بازاره��ای
صادرات��ی هم نق��ش آفرین ش��ود .وقت��ی تولی��د تنها با ه��دف مصرف
داخ��ل اس��ت هی��چ پیش��رفتی عای��د صنع��ت نمیش��ود؛ این ام��ر به
م��رور س��هم صنع��ت را در تولی��د ناخالص داخل��ی کم میکن��د ،بدین
جه��ت ض��رورت دارد ک��ه در راس��تای رف��ع تحریمه��ا و حض��ور در
بازاره��ای خارج��ی وزارت ام��ور خارج��ه ،دیپلماس��ی اقتص��ادی
را فعال کند.
دومی��ن نکت��ه این اس��ت که سیاس��تگذاران ب��رای س��رکوب قیمت
ارز ت�لاش نکنن��د .زمان��ی ای��ران بهش��ت واردات ب��ود ولی ب��ه جهت
افزایش ن��رخ ارز و تحری��م ،واردات به کش��ور کمرنگ ش��د و موضوع
ص��ادرات کاالی ایرانی س��ر زبانه��ا آمد .م��ا مخالف واردات نیس��تیم
ام��ا اگر ق��رار اس��ت واردات کاال ص��ورت گی��رد ،نباید به زور و فش��ار
قیم��ت ارز را ثابت نگه داش��ت بای��د اج��ازه داد که ارز مس��یر واقعی و
طبیعی خود را طی کند .س��ومین مس��ألهای که توجه به آن اهمیت بسزایی
دارد ،ارتباط واقعی و درس��ت با دنیای خارج اس��ت .به گونهای که انتقال
پ��ول ،انتقال تکنولوژی ،خرید مواد اولیه و س��ایر م��وارد مرتبط با صنعت
تسهیل شود.
در نتیجهگیری باید عنوان کرد ،افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص
داخل��ی با یک و ی��ا دو راهکار قابل تحقق نیس��ت ،این موض��وع نیازمند
هوشمندی و اتخاذ تصمیمهای درست در بدنه اقتصادی است .اگر صنعت
کشور رونق بگیرد ،ضمن کنترل تورم میتوان نقدینگی را مهار و به سمت
توس��عه صنعتی حرکت کرد .بر این اساس امیدوارم که در دولت سیزدهم،
دس��تگاه دیپلماس��ی بیش��ترین هم��کاری را ب��ا فع��االن اقتص��ادی و
صنعتی داشته باشد.
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گزارش
نـوآوری

بیست و یکمین

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (تهران) برگزار شد

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (تهران) از  22تا  25شهریورماه  1400در محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ج.ا.ایران با همکاری اتاق تعاون ایران ،با اخذ مجوزهای الزم،
بیس��ت و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت س��اختمان(تهران) (از  22تا  25ش��هریورماه  )1400را با رعایت
دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداش��تی جدید وزارت بهداشت ،با مشارکت تعداد قریب به ششصد شرکت
تولید کننده تجهیزات و مصالح س��اختمان ازجمل��ه؛ صنایع حرارتی و برودتی ،بت��ون ،درب و پنجره ،عایق ها،
تجهیزات س��ازه و فوندانس��یون ،تجهیزات حمل و نقل عمودی و دیگر صنایع مرتبط در محل دائمی نمایشگاه
های بین المللی تهران برگزار کرد.
صنعت آسانس��ور و پله برقی نیز بطور همزمان برخی توان مندی های خود را با حضور تعداد قابل توجهی از
تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندس��ی ،بازرگانان و دیگر رسته ها ،با تمرکز و تجمع مشارکت
کنندگان این صنعت در سالن بیست و هفت نمایشگاه بین المللی تهران و سالن  35به نمایش گذارد.
در طول برگزاری نمایشگاه غرفه های مش��ارکت کنندگان صنعت آسانسور از سوی هیات مدیره سندیکای
صنایع آسانسور و پله برقی ایران و دیگر مسئوالن بخش های دولتی و خصوصی مورد بازدید قرار گرفت.
در ادامه گزارش تصویری از این دوره نمایشگاه تقدیم خوانندگان محترم می گردد.
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بازدید مدیر حوزه های علمیه کشور و رئیس دانشگاه فنی و حرفهای از

کارگاه آموزشی آسانسور در دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی
مراس��م افتت��اح س��ال تحصیلی جدید س��وم مه��ر 1400؛ ب��ا حضور رئیس دانش��گاه
فنی و حرفه ای ابراهیم صالحی عمران به همراه مدیر حوزه های علمیه کشورآیت ا ...علیرضا
اعرافی و برخی مسئولین مربوطه ،ضمن دیدار از مقبره شهدا و انجام سخنرانی و گرامیداشت
شروع س��ال تحصیلی جدید و بازدید از کارگاه آموزشی رشته دانشگاهی آسانسور و برخی
کارگاه های دیگر همراه شد.
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در بازدید از کارگاه آسانس��ور رئیس دانش��کده فنی و حرفه ای و مدیر حوزه های علمیه
کشور به طرح پرسش ها و مطالب مربوط به صنعت پرداختند.
مدیر حوزه ه��ای علمیه کش��ورآیت ا ...علیرضا اعرافی؛ در بازدید از کارگاه آموزش��ی
رشته آسانسور ،در مورد صنعت آسانسور ،پیشرفت های تکنولوزیکی صنعت در سال های
اخیر س��واالتی را مطرح کرد که از سوی نائب رئیس هیات مدیره و مسئول تجهیز این کارگاه
تخصصی و دیگر اعضا پاسخ های الزم ارائه گردید.
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ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای نیز ضمن تقدیر از سندیکای صنایع
آسانس��ور و پله برقی ایران در راه ان��دازی و تجهیز این کارگاه با هم��کاری اعضای خود از
کیفیت باالی تجهیزات نصب شده و نیز تسریع تجهیز کارگاه ها تقدیر و تشکر نمود.
ایرج نیازی نائب رئیس هیات مدیره س��ندیکای آسانس��ور و پل��ه برقی ایران ضمن خیر
مقدم در خصوص س��ندیکا به عنوان پرس��ابقه ترین تش��کل صنعت آسانس��ور کشور نیز
توانمندی های صنعتگ��ران و اعضای آن توضیحاتی را بیان کرد و بر لزوم آموزش تخصصی
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صنعتگران جوان و کیفیت آموزش تاکید کرد.
در مراس��م افتتاح س��ال تحصیلی جدید در کارگاه آسانسور دانش��کده فنی و حرفه ای
انقالب اس�لامی همچنین آقایان نادر الهی بازرس هیات مدیره ،امی��ر خرمی دبیرکارگروه
آموزش س��ندیکا ،تیموری عضو کارگروه تجهیز کارگاه آموزش آسانسور نیز به ایراد سخن
و توضیح پرداختند.
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مقاله
نـوآوری

چگونگ��ی انتخاب آسانس��ور

و پله برقی برای یک ساختمان
قسمت ششم

ایمان ادیب پور
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-6محاسبات ترافیک برای آسانسورها
ظرفیت مناسب آسانسور برای یک ساختمان
 -1-1انتخاب نوع جنس -2-1-3چگونگي ساخت
 -3-1-3انتخاب تعداد ظرفيت مناس��ب ـ ب��راي جلوگيري
از بروز خس��ارات جاني و مالي رعايت ظرفيت هر آسانس��ور الزم
اس��ت  .ظرفيت هر آسانس��ور و تعداد افراد مجاز استفاده كننده در
آس��تانه ورودي هر آسانس��ور ذكر شده اس��ت ولي براي اطمينان
كامل آسانس��ورهائي كه بطور اتومات با ظرفيت بيشتر كار ميكند
ارجحيت دارند .
ظرفيت مجاز هر آسانسور به روش زير محاسبه ميشود :
انتخاب تعداد و ظرفيت آسانس��ور براي ساختمان هاي وسيع
و مرتفع تابع محاس��بات پيچيدهاي اس��ت ك��ه در اينجا يك روش
محاسباتي ساده شده پيشنهاد ميگردد .
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مرحله اول :
( )HCيا ظرفيت جابجائي ( )HANDLING CAPACITYمورد نياز محل را به صورت زير حساب كنيد .
 كل نفرات ساكنين را بدست آوريد ()S درصد نفراتي از كل ساكنين كه نياز است در مدت  5دقيقه در زمان پرترافيك  جابجا شوند را بدست آوريد )F( .( مقدار درصد ( )Fرا ميتوانيد از جدول شماره  4پيوست بدست آوريد )
 تعداد كل س��اكنين ( )Sرا در ( )Fضرب  ,و تقسيم بر عدد  100نمائيد  ,جواب بدس��ت آمده ظرفيت جابجائي ( )HCمحل موردنظر شماست .
  
مرحله دوم :
احتمال مراجعه  30نفر به آسانسور در مدت  5دقيقه در زمان
( )'H'Cيا ظرفيت جابجائي آسانس��ور را در مدت  5دقيقه به
پرترافيك HC=30 .
صورت زير حساب كنيد .
مرحله دوم :
 ظرفيت آسانسور را به نفر مشخص نمائيد ().P HCرا حساب ميكنيم .
 س��رعت آسانس��ور را مش��خص نمائي��د ( )Vفرض��أ ابتدا ظرفيت ( )Pو سرعت ( )Vآسانسور را انتخاب ميكنيم( 000 ,5/21 ,1متر بر ثانيه )
( فرضأ  16نفره با سرعت  60/1متر بر ثانيه )
 تعداد طبقات را مشخص نمائيد )N( ." "T.T.Rرا از جدول مربوطه بدست ميآوريم .
 ( )T.T.Rي��ا زمان رفت و برگش��ت (ROUND TRIP ).TIMEآسانس��ور را ب��ا در نظ��ر داش��تن س��ه پارامت��ر فوق از
"
ثانيه T.T.R=132/2
طريق جداول شماره  9 ,8 ,7 ,6 ,5بدست آوريد .
 براي محاسبه نهائي ( )'H'Cاز فرمول مقابل استفاده نمائيد .( توج��ه  :پارامتر  Pمعموال  80درص��د ظرفي��ت ماكزيمم
( 300عدد ثابت ميباشد )
آسانسور ميباشد  .فرضأ در يك آسانسور  16نفره تعداد  Pبرابر
با  13نفر ميباشد ).
مرحله سوم :
H'C'=29/5
( )HCرا با ( )'H'Cمقايس��ه نمائيد ( در اين مقايسه مقداري
تعداد نفراتي كه در مدت  5دقيقه توس��ط اين آسانسور حمل
تقري��ب الزامي اس��ت و ميتوانيد ضريب اطمينان��ي را هم در نظر
ميگردد .
بگيريد ).
 اگر تقريبأ  H'C'≈HCباش��د  ,آسانس��ور انتخابي ش��مامرحله سوم :
مناسب ميباشد .
( )HCرا بر ( )'H'Cتقس��يم ميكنيم تا تعداد آسانسور ()N
 اگر  H'C'<HCباشد  )HC( ,را بر ( )'H'Cتقسيم نمودهبدست آيد .
تا تعداد آسانسور بدست آيد .
N=1/01دستگاه
 اگر  H'C'>HCباش��د  ,ظرفيت و سرعت را كمتر كرده ,توجه :
مجددا محاسبه نمائيد .
در اينجا يك دستگاه آسانسور  16نفره با سرعت  6/1متر بر
توجه  :اگر  'H'Cبه نس��بت دو دهم بزرگتر باش��د ميتوان
ثانيه مناس��ب به نظر ميآي��د  .بنابر این بايد توج��ه نمود كه براي
صرف نظر نموده تقريبأ مساوي فرض كرد .
س��اختمان هاي بيش از  7طبقه بجاي يك دستگاه آسانسور بزرگ
مثال :
از دو دستگاه كوچكتر كه يكي از آنها نيز قابليت حمل بار را داشته
نوع ساختمان  :اداري
باش��د اس��تفاده ميكنند تا در صورت خرابي يكي از آنها از ديگري
تعداد طبقات  :ده
استفاده نمايند  .لذا مناسبترين آسانسور براي ساختمان مثال فوق
جمعيت  200 :نفر
چ��ون س��اختمان اداري اس��ت  ,طب��ق ج��دول ش��ماره  ,4يك دس��تگاه آسانس��ور  10نفره جهت حمل و بار و مسافر و يك
دستگاه  6نفره جهت حمل مسافر ميباشد .
مساوي  15درصد ميباشد .
ادامه دارد
مرحله اول :
( )HCرا حساب ميكنيم
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قسمت نهم

محل قرارگیری اجزای الکتریکی ب��ر قابلیت اطمینان توان
الکتریک��ی تاثیر بس��زایی دارد ،ک��ه در مبحث مناب��ع تغذیه در
محورها و مجموعه های مولد اضطراری نش��ان داده شده است.
استقامت محور در برابر آتش ،منابع تغذیه الکتریکی قرارگرفته
در داخل آن را محافظت می کن��د .البته ،قطع این منابع تغذیه در
اثر رویارویی با آتش در محور ،تاثی��ری روی تخلیه ندارد ،زیرا
قب��ل از آن ،وجود آتش در محور ،سیس��تم تخلیه آسانس��وری
اضطراری را غیر قابل استفاده می کند .بنابراین منابع تغذیه قرار
گرفته در داخل محور ،نیاز به هیچگونه حفاظت خاصی در برابر
آتش ندارند .اگر مجموعه مولد اضط��راری در موقعیتی دور از
اتاق آسانسور قرار گرفته باشد ،منابع تغذیه توان به محافظت در
برابر آتش نیاز خواهند داشت ،ولی اگر مجموعه مولد در داخل
اتاق مکانیکی قرار گرفته باش��د ،همانند منابع تغذیه قرار گرفته
در داخل محور ،منابع تغذی��ه توان به هیچگونه حفاظت اضافی
نیاز نخواهند داشت.
س��طح قابلیت اطمینان و المان های مناس��ب برای دستیابی
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به این س��طح اطمینان ،به سیس��تم تخلیه خاص و س��طح کلی
محافظ��ت در براب��ر آتش در س��اختمان بس��تگی دارد .برخی
از س��اختمان ها ممکن اس��ت فقط به محافظ��ت در برابر آتش
برای سیس��تم های توزیع توان خود احتیاج داش��ته باش��ند ،و
س��اختمان های دیگر ممکن اس��ت ب��ه مجموعه ه��ای مولد
اضطراری نیاز داشته باشند.
محافظت در برابر زلزله
احتمال شروع آتش در هنگام زلزله یا در موقعیت اضطراری
بعد از زلزله ممکن اس��ت با س��ایر مواقع تا ان��دازه ایی متفاوت
باش��د .زلزله ها اغلب به تاسیسات شامل سیس��تم های توزیع
آب صدمه می زنند و مس��ئولیت زیادی را به اداره آتش نش��انی
برای نج��ات و کمک پزش��کی تحمیل می کنن��د .تعجب آور
نیس��ت که آتش هایی که در چنین مواقعی ش��روع می ش��وند،
اغلب بزرگ بوده و منجر به خس��ارت قاب��ل توجهی به اموال و
دارایی ها می ش��وند .برای روش��ن ش��دن موض��وع ،توضیح
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مختصری در رابطه با روش��ی که در ح��ال حاضر برای حفاظت
در هنگام زلزله اس��تفاده می شود ،ارائه ش��ده است .به هر حال،
این بخش به هیچ عنوان جایگزینی برای اس��تانداردها نیس��ت
و طراح��ان باید اس��تانداردهای کارب��ردی را مس��تقیم ًا مورد
اس��تفاده قرار دهن��د .بخش  XXIVاز اس��تاندارد آسانس��ور
 )ASME 1993( 17.1ASME Aملزوم��ات ایمن��ی مورد
نیاز برای مناطق مرتعش  2و بزرگتر را ش��امل می ش��ود .مناطق
مرتعش به وس��یله اس��تانداردهای ساختمان ش��ماره1993( 1
و UBC 1988؛ SBCCI 1988؛  )BOCA 1993ب��ر
مبن��ای دیدگاه حرفه ایی تعریف می ش��وند .بی��ن این تعاریف
تف��اوت های��ی وج��ود دارد .در ش��کل  5تعریف اس��تاندارد
ساختمانی یکپارچه 2نش��ان داده شده است تا به خواننده دیدی
درباره این مناطق بدهد .مناطق  UBCبه این دلیل انتخاب شده
اند که در مطالعات اولیه  FAAمورد اس��تفاده ق��رار گرفته اند
(کلوته و همکاران در سال .)1994
در ناحی��ه  ،2تقویت ریل ها و س��ایر المان های س��اختاری
مورد نیاز اس��ت .در نواحی دارای ارتعاش  3یا بزرگتر ،نگرانی
اصل��ی مربوط به تصادف بی��ن کابین آسانس��ور و وزنه تعادلی
[ ]3اس��ت که از ری��ل خود بیرون آمده اس��ت .ریل ها و س��ایر
المان های ساختاری برای تحمل ش��تاب افقی یا بیشتر تقویت
ش��ده اند [ .]4عالوه بر این ،اگر س��وئیچ ارتعاش چنین شتابی
را ح��س کن��د ،آسانس��ورها در موقعیت اضطراری ق��رار داده
می ش��وند .برای کابین های در حال حرکت ،حالت اضطراری
ش��امل توقف اضطراری ،حرکت در جهت دور از وزنه تعادل با
سرعت کم به سمت نزدیکترین طبقه ،باز شدن درها و خاموش
ش��دن اس��ت .کابین هایی که در حال حرکت نیس��تند ،با حس
کردن زلزله به ص��ورت غیرفعال باقی می مانند .همچنین زمانی
که س��وئیچ جابه جایی نش��ان دهد که وزنه تعادل از ریل خارج
شده است ،حالت اضطراری فعال می شود.
ب��ه عنوان نمونه ایی از ش��تاب هایی که م��ی تواند در هنگام
زلزل��ه اتفاق بیفتد ،در ش��کل  6حداکثر ش��تاب ه��ای افقی در
زمین ،در هنگام زلزله نورتریدج 3نش��ان داده شده است [1994
 .]EQEدر بس��یاری از موقعیت ها در این زلزله ،س��طح شتاب
زمین کمتر از بوده اس��ت .ش��تابی که س��وئیچ ارتعاش را فعال
می کند ،شتابی است که در س��وئیچ حس می شود ،نه در زمین.
model -1
)Uniform Building Code (UBC -2
Northridge -3

به ط��ور معم��ول ،س��اختارهای انعط��اف پذیر (ب��رای مثال
ساختارهای استیل) در مقایس��ه با زمین ،شتاب کمتری را حس
می کنند .بنابراین در هنگام زلزله ،موقعیت های بسیاری وجود
دارد که دارای شتاب کمتر از بوده و بنابراین آسانسور به عملکرد
خ��ود ادامه می ده��د .در روش ف��وق الذکر ،آسانس��ورها باید
قادر به عملکرد در ش��تاب های تا باش��ند ،و در زمان تشخیص
ش��تاب های باالتر طبق یک روش منظ��م ،وارد حالت خارج از
سرویس شوند  .اگرچه از نظر تئوری امکان ایجاد آسانسورهای
با قابلیت تحمل ش��تاب های باالتر وجود دارد ،اما ایجاد چنین
سیستم هایی نیازمند تالش فراوان بوده و تضمینی برای دستیابی
به آنها وج��ود ندارد .عالوه براین ،نیاز ب��ه تحقیق و پژوهش در
ای��ن زمینه وج��ود دارد .بندهای زلزل��ه  ASME A 17.1فقط
به س��اختمان های جدید اعمال می ش��وند .توصیه ش��ده است
که ای��ن روش حفاظت در براب��ر ارتعاش ،برای سیس��تم های
تخلیه آسانس��وری اضطراری در نواحی ارتع��اش  3و بزرگتر
مورد استفاده قرار گیرد.
در دسترس بودن آسانسورها
زمان��ی ک��ه آسانس��وری در سیس��تم تخلیه آسانس��وری
اضطراری ،برای تعمی��ر و نگهداری زمان بندی ش��ده یا بدون
زمان بندی ،خارج از سرویس است ،نمی توان از آن برای تخلیه
اس��تفاده کرد .اگر تعداد آسانسورهای یک ساختمان زیاد باشد،
می توان میزان خارج از س��رویس بودن را برای آسانس��ورهای
مورد استفاده در حالت تخلیه مشخص کرد.
در س��اختمان هایی با ی��ک آسانس��ور ،از روش فوق برای
تضمین در دس��ترس بودن آسانس��ور در زمان تخلیه نمی توان
اس��تفاده کرد .دو روش دیگر برای حداکثر کردن در دس��ترس
بودن عبارتند از نگه داری در ساعات بیکاری و تعمیرهای رفت
و برگشتی کوتاه .نگه داری زمان بندی شده می تواند در ساعات
بیکاری و زمانی که س��اختمان خالی از سکنه بوده و یا در سطح
فعالی��ت پایین قرار دارد ،انجام ش��ود .قرارداده��ای نگهداری
می توانند برای تعمیر س��ریع در حالت بدون زمانبندی ،ارزش
بیشتری قائل ش��وند .زمانی که آسانس��وری خارج از سرویس
است ،عالمتی باید به طور واضح این مسئله را نشان دهد تا زمان
ارزش��مند تخلیه در انتظار برای آسانسوری که نمی تواند بیاید،
تلف نشود.
ادمه دارد
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سرویس و نگهداری

امیر خرمی
مدرس دانشکده فنی و حرفه ای

آزمون و تست آسانسور
قسمت پنجم

کنترل شمارهگذاری تراول کابل
جهت س��هولت کار و عیبیابی مدار برقی در تابلوی آسانس��ور الزم اس��ت که کلیه کابلها کدگذاری و
شمارهنویس��ی ش��وند و این کدها با شمارهگذاری س��ر س��یمها در داخل تابلو و جعبه رویزیون هماهنگ و
یکسان باشند.

کنترل فن هواکش داخل موتورخانه و نحوه کار آن
جهت تعویض هوای داخل موتورخانه نیاز به هواکش مناس��بی میباش��د که با کارکرد موتور گیربکس هماهنگ باشد ،به
طوری که به هنگام اس��تارت موتور گیربکس ،هواکش نیز روش��ن گردد یا در صورتی که دمای هوای موتورخانه به بیش از 40
درجه سانتی گراد برس��د ،هواکش با فرمان ترموستات داخل موتورخانه روشن شود تا باعث خنکسازی هوای موتورخانه و
تجهیزات گردد.
کنترل ارتفاع موتورخانه ،ارتفاع سقف موتورخانه تا روی سطح دال بتنی و همچنین ابعاد در ورودی موتورخانه
ارتف��اع مفید موتورخانه حداقل  2متر و ارتفاع روی دال بتنی تا زیر س��قف موتورخانه حداقل  180س��انتیمتر اس��ت .در
ورودی موتورخانه باید حداقل به عرض  60سانتیمتر و  2متر ارتفاع  2متر داشته باشد.
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کنترل وج��ود پله برای دسترس��ی
برروی سکوی دال بتنی
در صورت��ی ک��ه ارتف��اع ک��ف
موتورخان��ه ت��ا روی س��کوی دال بتنی
بی��ش از  50س��انتیمتر باش��د ،نی��از به
پیشبینی پله دسترسی است.
کنت��رل ق�لاب (هوک) در س��قف
موتورخانه
برای ای��ن ک��ه سرویس��کار بتواند
ب��ه راحتی موت��ور گیربکس را توس��ط
وس��یلهای جابهجا نماید ،باید قالبی در
سقف تعبیه ش��ود که ظرفیت جابهجایی
موتورگیربک��س ی��ا حت��ی کابی��ن را
داشته باشد.

کنترل باالنس ب��ودن کابین با وزنه تعادل
تعداد نفراتی را که وزن آنها معادل نصف
ظرفیت آسانس��ور باش��د ،س��وار کابین
کرده و با ه��م تراز نم��ودن کابین با وزنه
تعادل داخل چاه آسانسور ،باالنس بودن
سیس��تم تعلی��ق در موتور خان��ه کنترل
میشود.

از کنتاکت��ور دور تن��د را ب��از نم��وده و
س��پس در حالت نرمال فرم��ان حرکت
ب��ه موت��ور گیربک��س ب��ه س��مت باال
یا پایی��ن داده میش��ود ،در این صورت
باید برد آسانس��ور در طی حداکثر زمان
محاسبه ش��ده ،به آسانس��ور فرمان قطع
مدار را بدهد.
مقدار زمان طی مس��یر حرکت برای
آسانسورهایی که با سرعت  1متر بر ثانبه
در حرکت هس��تند ،از فرمول محاس��به
میش��ود ک��ه در آن  nتع��داد توق��ف
را نشان میدهد.

مرحله پنج��م :کنترل تراز کف کابین
با ک��ف کلیه طبقات و ح��د فاصل کابین
و درها
الزم اس��ت در این مرحل��ه کف کلیه
طبق��ات با ک��ف کابی��ن هم تراز باش��د
10+]h/V×)1-Total Time = [(n
و همچنی��ن فاصل��ه کابی��ن ب��ا درها نیز
که در آن
در کلی��ه کنارهه��ا ب��ه صورت یکس��ان
 = T.Tزم��ان کل حرکت بر حس��ب
و مس��اوی باش��د .در صورت��ی ک��ه
کنت��رل ص��دای ناهنج��ار موتور کابی��ن نس��بت ب��ه در طبق��ه از فواصل ثانیه
 = nتعداد طبقات
مس��اوی برخوردار نباش��د ،نس��بت به
گیربکس
 = hارتفاع هر طبقه بر حسب متر
عدم نصب صحی��ح موتور گیربکس اص�لاح موقعیت کابی��ن و رفع نقص آن
 = vسرکت حرکت آسانسور ()m/s
روی شاس��ی خ��ود ،باعث ایجاد س��رو اقدام میشود.
ص��دا و ضربه خواهد ش��د .همچنین در
 -2تست ترمز
 -2-4تستهای آسانسور
صورتی که در حین کار موتور گیربکس
برای تست عملکرد ترمز مغناطیسی
 -1تست زمان حرکت
صداه��ای ناهنج��اری از داخ��ل آن
هرگاه ب��ه هر دلیل��ی (مثال ب��ه دلیل موت��ور گیربک��س به ش��رح زی��ر عمل
ش��نیده ش��ود ،نیاز به رفع عیب و نقص
چس��بیدن کنتاکتوره��ا ی��ا شکس��تن میشود:
احتمالی میباشد.
س��یمهای ب��رق مربوط ب��ه مگنت
عالمتگ��ذاری حرک��ت کابی��ن گیربکس) موت��ور زیر بار ق��رار نگرفته
ب��ه جه��ت ب��اال و پایی��ن روی فلک��ه باش��د ،ول��ی تابل��وی ب��رق ،فرم��ان ترم��ز موت��ور گیربک��س را ب��از نموده
موتورگیربکس و هم س��طح بودن کابین حرک��ت را ب��ه موت��ور بده��د ،جهت و س��پس فرم��ان حرک��ت در دور
با تراز طبقات روی سیمبکس��ل نیز باید جلوگی��ری از صدم��ه دی��دن موت��ور ،تن��د ب��ه آسانس��ور داده میش��ود،
بای��د حداکث��ر در زمان��ی متناس��ب با در ای��ن حال��ت ب��ه دلی��ل ع��دم
کنترل شود.
س��رعت آسانس��ور و تعداد توقف ،برد حرک��ت موت��ور گیربک��س ،پ��س
تابلوی قطع مدار فرمان خاموش ش��دن از ح��دود چن��د ثانی��ه تابل��و ب��ه مدار
تست باالنس کابین و وزنه تعادل
فرم��ان آسانس��ور ،دس��تور قط��ع
وزن مجموعه کادر وزنه و وزنههای موتور را صادر نماید.
برای تس��ت ای��ن موض��وع ،در برد برق را میدهد.
آن باید ب��ا مجم��وع وزن کابین و نصف
ادامه دارد
وزن ظرفی��ت نفرات برابر باش��د .جهت تابلوی فرمان آسانس��ور دو س��یم (فاز)
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امیر عبادی

مسئولیت شرکت های بازرسی آسانسور

یکی از مدارک الزامی جهت اخذ پایان کار س��اختمانی گواهینامه ایمنی آسانس��ور است .این گواهینامه برای
آسانسورهای کششی بر مبنای اس��تاندارد ملی ایران به شماره  6303-1صادر میشود .برخی شرکتها در زمان
عقد قرارداد فروش آسانسور ،اخذ این گواهینامه را به منزله اتمام کار قلمداد کرده و معیاری برای تسویه حساب
نهایی در نظر میگیرند .ب��ه همین خاطر درصورت هرگونه اعتراض کارفرما یا دارندگان آسانس��ور به عملکرد
یا ایمنی آسانس��ور به این گواهینامه اس��تناد کرده و دس��تگاه را براس��اس آن بی عیب و خود را از هر اتهامی مبرا
میدانند .از طرفی مالکان و دارندگان آسانس��ور داش��تن گواهینامه ایمنی آسانسور را به معنای ایمن بودن کامل
آسانس��ور در نظر میگیرند و درصورت هرگونه خرابی آسانسور یا اش��کاالت ظاهری ،گواهینامه را زیر سوال
میبرن��د و به بازرس اتهام تبانی یا تخلف میزنند .اما تا چه میزان میت��وان اخذ گواهینامه ایمنی را مالک بی نقص
بودن دستگاه دانست .برای بررسی این موضوع الزم است به متن استاندارد مربوطه رجوع کنیم.
طبق استاندارد ملی ایران به شماره  6303-1بند  1-3-0موارد زیر را به عنوان فرضیات اولیه آسانسور نصب
شده است:
اجزاء:
الف -مطابق با ضوابط و قواعد مهندسی و کدهای محاسباتی طراحیشده و همچنین همه حاالت خرابی در
نظر گرفتهشدهاند؛
ب -ساختار مکانیکی و برقی بدون نقص دارند؛
پ -از مواد با مقاومت کافی و کیفیت مناسب ساختهشدهاند؛
ت -بدون عیب میباشند.
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بنابراین قبل از ص��دور گواهینامه یک��ی از مدارکی که از ش��رکت عرضهکننده
آسانسور اخذ میگردد گواهی خود اظهاری تائیدیه اجزا آسانسور است تا مسئولیت
هرگونه مغایرت موارد فوق به عهده آن شرکت باشد.
با عنایت به این موضوع هرگونه نق��ص در فرضیات فوق باعث کاهش عملکرد
نامطلوب آسانسور و یا کاهش سطح ایمنی آن میگردد.
برای س��اخت برخ��ی از تجهیزات از قبی��ل کابین ،وزنه تعادل ،شاس��ی موتور،
سربکس��لها ،فلکههای هرزگرد ،براکتها و  ...رعایت قواعد مهندس��ی و کدهای
محاسباتی الزامی است و سهل انگاری در س��اخت آن ها میتواند حادثه ساز باشد.
در حالی که ش��رکت بازرسی دخالتی در این موضوع ندارد و فرض را بر رعایت این
قواعد توسط شرکت فروشنده آسانسور میگذارد.
بخش دیگری از ساخت و نصب آسانسور که توسط شرکتهای بازرسی کنترل
نمیشود جوش��کاری اتصاالت است .بازرس��ی جوش ،تخصص و تجهیزاتی نیاز
دارد که در حیطه بازرس��ی آسانسور نمیگنجد و در متن استاندارد مزبور اشارهای به
الزام بررسی آن نشده است .به همین منظور برخی شرکتهای معتبر جهت اطمینان
از استحکام اتصاالت تا حد امکان جوشکاری را حذف کرده و از پیچ و مهره استفاده
میکنند.
طول عمر تجهیزات نیز جزء مواردی اس��ت که توس��ط ب��ازرس صحه گذاری
نمیشود و ادعای فروشنده آسانسور با اخذ گواهینامه آسانسور تایید نمیشود.
اجرای صحیح و به موقع خدمات س��رویس نگهداری آسانسور نیز باعث حفظ
اعتبار گواهینامه ایمنی می ش��ود و امکان بررسی صحت اجرای آن خارج از توان و
اختیار شرکت بازرسی می باشد.
نکته دیگر اعتبار گواهینامه ایمنی اس��ت که حداکثر یکس��اله بوده و در صورتی
که دارندگان آسانس��ور اقدام به درخواست بازرسی ادواری نکنند ،شرکت بازرسی
مسئولیتی در قبال حوادث تابعه ندارند.
با عنایت به موضوعات فوق الزم است درصورت بروز حادثه یا وصول شکواییه
موارد زیر توس��ط کارشناسان بررس��ی ش��ود تا از ارائه هرگونه اتهام غیر اصولی به
شرکت بازرسی خودداری شود.
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E L E V A T O R
INNOVATION
T R E N D S

چگونگی کاهش
مصرف انرژی در آسانسور

کیان عباسی
شرکت روان پارس

فرهاد دنیابیگی

فرهاد دنیابیگی

اینپیش
مس��ائل
مقالهرودرم��ورد نوآوری ها در فضای آسانس��ور (یا صنعت
موضوع انرژی از دیر ب��از در صنایع مختلف از مهمترین در
آسانسور)برقی
بوده اس��ت ،بر همین اس��اس موضوع انرژی در صنعت آسانس��ور و پله
صحبت خواهیم کرد.اکثرس��اختمان ( تجاری ،اداری،
مس�ها ی است
نیز با چالش هایی مواجه اس��ت و خود باعث بوجود آمدن پرسش
�کونی)حداقل دارای یک یا چند آسانس��ور هس��تند ،بنابر این
از جمله:
نوآوری دراین زمینه برای هوشمند سازی ،کارآیی وکاهش هزینه
ساختمان ها مهم است.
آیا میزان کاهش انرژی با نوع پیشرفت تکنولوژی متفاوت است؟
�الوه ،باطراحی وس��اخت س��اختمان ه��ای بلندت��ر و بلندتر،
بع�انرژی
جوانب مثبت و منفی مقاوم سازی آسانسورها برای بهره وری
�تم های آسانس��ور افزایش می یابند .در یک دفتر بلند
اهمیت سیس�
اس��تفاده
مصرف انرژی آسانس��ورها را می توان از طرق مختلف ،از جمله
هدفآسانس��ور نه تنها باید خدمات سریع ارائه دهد تاکار
مرتبه،سیستم
از موتورهای  ACکارآمدتر و درایوه��ای احیا کننده کاهش داد ،اما این
جستجوی طور موثر ازفضای کار خود عبور و مرور کنند ،بلکه
کنان بتوانند به
همیش��ه در اولویت قرار نمی گیرد .اغلب مدیران تأسیسات هنگام
هایفضای مفید ساختمان ها رابیش ازحد اشغال کنند و
سیستمنباید
همچنین
فرصت های کاهش مصرف انرژی در ساختمان های خود  ،ابتدا به
یا برق زیادی را مصرف کنند.
روشنایی ،گرمایش و سرمایش نگاه می کنند.
رویکرداز قابل
این یک
مت��ر مربع
بنا به اظهار مس��ئوالن وزارت انرژی ایاالت متحده ،هر
فضای اش��غال ش��ده داده ش��ود .بنابر این ،کاهش اندازه س
آسانسوراز نیمی
مجموع ًا بیش
درک است ،زیرا این سیس��تم های حمل و نقل عمودی؛
توس��ط
فضایی اس��ت که درغیر آسانسور برای صاحبان امالک ومست
می دهند.
اختصاصمی
از انرژی مورد استفاده ساختمان های تجاری را به خوداین صورت
توانس��ت ب��ه یک فعالیت مهم است.
در حالیکه آسانس��ورها بخش کوچکی از مصرف انرژی
هایبه مس��تاجراجاره
س��اختمانو ی��ا
اختص��اص یافته
برای رف��ع این نیازه��ا ،تولیدکنن
تجاری را تش��کیل م��ی دهند .بر اس��اس یک تحقی��ق در آمریکای ش��مالی؛
س��اختمان های تجاری در س��ال  2009به میزان ( 17.9کوادریلیون)( )1واحد
نشریهکمی از این
حرارتی ان��رژی اولیه مصرف می کردند .صرفه جوی��ی در درصد
الکترونیک سندیکای صنایع آسا نسور و پله بر قی ایران
60
شماره دوم ( بهمن )1399
مقدار می تواند میزان فوق العاده ای از انرژی را ذخیره کند.
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ان��واع اقدام��ات صرفه جوی��ی در مصرف ان��رژی می تواند مص��رف انرژی
آسانسورها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
برخی صاحب نظران معتقد هستند "صنعت آسانسور مدت ها قبل از اصطالح"
سبز "روی بهره وری انرژی کار می کرده است.
برق AC
یکی از مهمترین پیش��رفت ها در فن آوری آسانس��ور ،حرکت مداوم طی چند
دهه گذشته از جریان مس��تقیم به موتورهای آسانسور با جریان متناوب کارآمدتر
بوده است.
قب��ل از ده��ه  ،1990سیس��تم های آسانس��ور به ق��درت  DCمتک��ی بودند
زی��را کنترل ش��تاب ،کاه��ش س��رعت و توقف آسانس��ور ب��ا این ن��وع قدرت
آسانتر بود.
در نتیجه ،قدرت  ACمعموالً به آسانسورهای باری محدود می شود ،جایی که
راحتی و سرعت به اندازه آسانسورهای مسافربر اهمیت ندارد.
با این حال  ،در اواخر دهه  ،1990آسانس��ورهای بیش��تری به موتو های AC
مجهز ش��دند .اکنون فناوری کنترل موتور تا جایی پیش��رفت کرده اس��ت که می
تواند قدرت  ACرا به طور موثر تنظیم کند تا ش��تاب ،کاهش و توقف یکنواخت
را ارائه دهد.
دیگر نیازی به تبدیل برق  ACبه برق  DCو س��پس اس��تفاده از دستگاه باالبر
 DCنیس��ت .تقریب ًا همه آسانس��ورهایی که امروزه عرضه می شوند از موتورهای
سنکرون( ،)ACمغناطیس دائمی استفاده می کنند.
بر همین اس��اس "آنها بسیار کارآمد هستند ".و امروزه؛ برخی از تولیدکنندگان
دستگاه های القایی بدون گیربکس  ACرا ارائه می دهند.
با در نظر داش��تن این موارد؛ گرچه موتورهای مغناطیسی به طور کلی گران تر
هستند  ،اما آنها کوچکتر  ،کارآمدتر و بیشتر عمر می کنند.
فناوری های امروزی نه تنها می توانند مصرف انرژی آسانسور را کاهش دهند
 ،بلکه می توانند انرژی را به شبکه ساختمان بازگردانند .با کاربری تکنولوژی های
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نوی��ن و درایو های جدید هر دو کابین خالی به
س��مت باال و یک کابین کامل در حال حرکت
از تمام ق��درت موجود اس��تفاده نم��ی کنند.
درایوهای احیا کننده ان��رژی اضافی را به منبع
تغذیه سیستم حمل و نقل عمودی و ساختمان
منتقل می کنند.
همچنین برآورد می ش��ود که این درایوها
م��ی توانند  10درصد صرفه جویی در انرژی را
افزایش دهند.
به گفت��ه اکثر مش��اوران  ،درایوه��ای احیا
کننده م��ی توانند از چند هزار ت��ا ده هزار دالر
هزینه داش��ته باش��ند .هرچند ای��ن تجهیزات
فع� ً
لا و در حالی ک��ه ارزان نیس��تند  ،درایوها
درصد کمی از هزینه کل نوس��ازی آسانسور را
تشکیل می دهند که به راحتی می تواند به شش
رقم برسد.
سرمایه گذاری در این مورد و اینکه با هزینه
اولیه؛ این س��رمایه گذاری به ط��ور معمول در
حدود چهار س��ال قابل جبران است .این زمان
در س��اختمان های بلندتر طوالنی تر و در بلند
مرتبه ها کوتاهتر است  ،در جایی که آسانسورها
به دلی��ل ع��دم کاربری ای��ن تکنول��وژی ها،
انرژی بیشتری مصرف می کنند.
)1در توضی��ح می توان گف��ت :در توالی
و ش��مارش بعد از میلیون ،میلیارد (بیلیون)،
تریلیون ،کوادریلی��ون و با نماد علمی مقدار
 10به توان  26قرار می گیرد.
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محاسبات مورد نیاز جهت انتخاب جک و پاور یونیت

«قسمت اول»

امیر خرمی

محاسبات مورد نیاز جهت انتخاب جک و پاور یونیت
1 bar = 0.1 MPa = 100 kPa = 1 daN/cm2 = 0.1 N/mm2
1 L = 1 dm3 = 1000 mL = 1000 cm3

نماد
Cm
Q
P

Vc

VR
N

Nr
q

Pr

Pf

Prh

Pgs

Pgc

T

شرح

یکا

ضریب تبدیل جک
( 1برابر  Directو  2برای )Indirect

___

ظرفیت نامی آسانسور

جرم کابین  +کاراسلینگ  +متعلقات (در صورت وجود)
سرعت حرکت کابین
سرعت حرکت جک
تعداد تکههای جک
تعداد جکها
جرم هر متر از پیستون
جرم پیستون
جرم طنابهای فوالدی (سیم بکسل)
جرم وارده به باالی جک (پولیها  +فریم آن)
جرم اتصاالت پیستون
جرم اتصاالت سیلندر
مجموع نیروی وارده بر سر پیستون

رابطه محاسباتی
1 or 2

kg
kg

m/s
m/s
___
___

kg/m
kg
kg

𝑐𝑐𝑉𝑉
𝑚𝑚𝐶𝐶

1 or 2 or 3
1 or 2

𝑝𝑝𝐿𝐿
)× 𝑞𝑞 + 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔 . (𝑁𝑁 − 1
1000

kg

kgسندیکای صنایع آسا نسور و پله بر قی ایران
نشریه الکترونیک
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kg
N

= 𝑅𝑅𝑉𝑉

𝑚𝑚𝐶𝐶 × ) 𝑓𝑓𝑃𝑃 (𝑃𝑃 + 𝑄𝑄 +

= 𝑟𝑟𝑃𝑃
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Pr

Pf

Prh

Pgs

Pgc

T

Lc

Lp

Lo

L1

Esp

Eip

Esc
Eic

Ext
D

Di
d

di

Ak

An
J

i

λ

F5

Pstat

Pv

eram
ecyl
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Qtc

جرم پیستون
جرم طنابهای فوالدی (سیم بکسل)

kg

جرم وارده به باالی جک (پولیها  +فریم آن)

kg

جرم اتصاالت سیلندر

kg

جرم اتصاالت پیستون

مجموع نیروی وارده بر سر پیستون

kg
N

کل طول مسیر حرکت کابین (کورس حرکت)

mm

طول خمش

mm

حداکثر طول بازشوی پیستون

mm

فاصله بین محور پولی از سر پیستون

mm

حرکت اضافی پیستون به سمت پایین

mm

حرکت اضافی کابین به سمت پایین

mm

قطر خارجی سیلندر

mm

قطر خارجی پیستون

mm

حرکت اضافی پیستون به سمت باال

حرکت اضافی کابین به سمت باال

قطر داخلی سیلندر

mm

مساحت سطح مقطع شفت پیستون
مساحت قطاعی (سطح مقطع قسمت توپر) شفت پیستون
ممان اینرسی پیستون
شعاع ژیراسیون پیستون
ضریب الغری (نازکی) پیستون
نیروی موثر خمش

𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 +

𝜋𝜋 2
𝑑𝑑
4
𝜋𝜋
) 𝐴𝐴𝑛𝑛 = (𝑑𝑑 2 − 𝑑𝑑𝑑𝑑 2
4
𝜋𝜋 4
= 𝐽𝐽
) (𝑑𝑑 − 𝑑𝑑𝑑𝑑 4
64
= 𝑘𝑘𝐴𝐴

mm2
mm2
mm4

𝐽𝐽
𝐴𝐴𝑖𝑖 = √ ⁄
𝑛𝑛

mm
___
N

فشار استاتیک در حالت بار کامل

ضخامت جداره پیستون

mm

فشار استاتیک در حالت بدون بار

bar

ضخامت جداره سیلندر

mm

مقدار روغن در گردش برای هر متر حرکت جک

𝐿𝐿𝑜𝑜 = 𝐿𝐿𝑝𝑝 + 𝐿𝐿1 + 40

mm

bar

حجم روغن در گردش (حجم روغن در حالت جک کامال باز)

𝑐𝑐𝐿𝐿
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 +
𝑚𝑚𝐶𝐶

= 𝑝𝑝𝐿𝐿

mm

بازشوی اضافی پیستون

قطر داخلی پیستون

𝑚𝑚𝐶𝐶 × ) 𝑓𝑓𝑃𝑃 (𝑃𝑃 + 𝑄𝑄 +
[ = 𝑇𝑇
𝑛𝑛𝑔𝑔 × ] + 𝑃𝑃𝑟𝑟ℎ
𝑟𝑟𝑁𝑁

mm

mm
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Qc

kg

𝑝𝑝𝐿𝐿
)× 𝑞𝑞 + 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔 . (𝑁𝑁 − 1
1000

= 𝑟𝑟𝑃𝑃

L
L

L/m

𝑜𝑜𝐿𝐿
𝑖𝑖

=λ

𝑚𝑚𝐶𝐶 × ) 𝑓𝑓𝑃𝑃 (𝑃𝑃 + 𝑄𝑄 +
[ × 𝑛𝑛𝑔𝑔 × 𝐹𝐹5 = 1.4
]+ 0.64 × 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ
𝑟𝑟𝑁𝑁

𝑓𝑓𝑃𝑃 𝑃𝑃 + 𝑄𝑄 +
([ × 𝑔𝑔𝑛𝑛 × 10
] ) 𝐶𝐶𝑚𝑚 + 𝑃𝑃𝑟𝑟 + 𝑃𝑃𝑟𝑟ℎ
𝑟𝑟𝑁𝑁
𝑘𝑘𝐴𝐴
𝑓𝑓𝑃𝑃 𝑃𝑃 +
([ × 𝑔𝑔𝑛𝑛 × 10
] ) 𝐶𝐶𝑚𝑚 + 𝑃𝑃𝑟𝑟 + 𝑃𝑃𝑟𝑟ℎ
𝑟𝑟𝑁𝑁
= 𝑣𝑣𝑃𝑃
𝑘𝑘𝐴𝐴
= 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃

+ 𝑒𝑒0

𝑑𝑑 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃 × 2.3 × 1.7

+ 𝑒𝑒0

20 × 𝑅𝑅𝜌𝜌0.2

≥ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒

𝐷𝐷 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃 × 2.3 × 1.7
20 × 𝑅𝑅𝜌𝜌0.2

≥ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒

𝑝𝑝𝐿𝐿
1000
𝑝𝑝𝐿𝐿
× 𝑟𝑟𝑄𝑄 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑄𝑄
1000
× 𝑐𝑐𝑄𝑄 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑄𝑄
9.5

Pstatλ

P5v
F

ePram
stat

ePcylv

tc
eQ
ram

eQcyltr

QQtcc
QQtrr

QQtpc

QQp0r

QQp1
tp

QQtcyl
p0
Qtl
ft

Pw

ɳ

E

Rm

Rp0.2
e0
e0

gn
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γ

2.3
1.7

2

1.4

کامل
حالت بار
استاتیک در
فشار
پیستون
(نازکی)
ضریب الغری

bar
___

جداره درپیستون
ضخامت
حالت بار کامل
استاتیک
فشار

mm
bar

پیستون(حجم روغن در حالت جک کامال باز)
جداره گردش
روغن در
حجم
ضخامت

L
mm

جک
(حجم هر
مقدار روغن در گردش برای
کامال باز)
حرکتجک
متردر حالت
روغن
حجم

L/m
L

جک بدون
مقدارنهایی
وزن
روغن هر متر حرکت جک
گردش برای
روغن در

kg
L/m

خمشحالت بدون بار
ستاتیک در
فشار ا
نیروی موثر

bar
N

جداره درسیلندر
ضخامت
حالت بدون بار
ستاتیک
فشار ا

سیلندر تانک
جداره شده در
روغن پر
حجم
ضخامت

تانکهر متر
کردن
برای
پر در
شده
مقدار روغن پر
حجم

mm
bar

𝑓𝑓𝑃𝑃 𝑃𝑃 + 𝑄𝑄 +
] ) 𝐶𝐶𝑚𝑚 + 𝑃𝑃𝑟𝑟 + 𝑃𝑃𝑟𝑟ℎ
𝑟𝑟𝑁𝑁
𝑘𝑘𝐴𝐴
𝑓𝑓𝑃𝑃 𝑃𝑃 +
𝑃𝑃(𝑔𝑔𝑛𝑛 × 10
] ×+[(𝑄𝑄 + 𝑃𝑃𝑓𝑓 ) ×)𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚 + 𝑃𝑃𝑟𝑟 + 𝑃𝑃𝑟𝑟ℎ
𝑟𝑟𝑁𝑁
[ × 𝑛𝑛𝑔𝑔 × 𝐹𝐹5 = 1.4
]+ 0.64 × 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ
= 𝑣𝑣𝑃𝑃
𝑟𝑟𝑁𝑁
𝑘𝑘𝐴𝐴
×𝑃𝑃 𝑄𝑄 +
𝑑𝑑 𝑓𝑓
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2.3 × 1.7 ×𝑃𝑃 𝑃𝑃+
𝑚𝑚𝐶𝐶 )
([ × 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ≥𝑔𝑔𝑛𝑛 × 10
] ++𝑒𝑒0𝑃𝑃𝑟𝑟 + 𝑃𝑃𝑟𝑟ℎ
𝑟𝑟𝑁𝑁
= 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃
𝐴𝐴20 × 𝑅𝑅𝜌𝜌0.2
𝑘𝑘
𝑃𝑃𝑃𝑃2.3 × 1.7𝑃𝑃×+
] 𝑃𝑃 × 𝐷𝐷 +
𝑓𝑓
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
([ × 𝑔𝑔𝑛𝑛 × 10
) 𝐶𝐶𝑚𝑚 + 𝑃𝑃𝑟𝑟+
≥ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒
𝑒𝑒0𝑟𝑟ℎ
𝑟𝑟𝑁𝑁
= 𝑣𝑣𝑃𝑃
𝑅𝑅 × 20
𝐴𝐴𝜌𝜌0.2
𝑘𝑘

([ × 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑔𝑔𝑛𝑛 × 10
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃λ
==
𝑖𝑖

2.3 × 1.7
𝑑𝑑 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃 × 𝑝𝑝𝐿𝐿
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑄𝑄𝑒𝑒
≥
+ 𝑒𝑒0
× 𝑐𝑐𝑄𝑄 = 𝑡𝑡𝑡𝑡
20 × 𝑅𝑅𝜌𝜌0.2
1000
2.3 × 1.7
𝐷𝐷 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃 ×𝑝𝑝𝐿𝐿
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑄𝑄𝑒𝑒
≥
+ 𝑒𝑒0
× 𝑟𝑟𝑄𝑄 = 𝑡𝑡𝑡𝑡
20
× 𝑅𝑅𝜌𝜌0.2
1000

L
mm

L/m
L

(تقریبا برابر صفر)
برایهرپرمتر
روغنبرای
مقدارجک
وزن
حرکت متر
کردن هر

kg
L/m

روغن(تقریبا برابر صفر)
بدونحرکت
سیلندر متر
نهاییبرای هر
وزن جک
وزن

kg
kg

بدون جک
جکمتر از
فی هر
وزن اضا
روغن
نهایی
وزن

kg/m
kg

وزن روغن داخل سیلندر با جک کامال باز

مدول االستیسیته (کشسانی) مواد

تنش تسلیم

N/mm2

مقاومت کششی مواد

210000

N/mm2

اضافه ضخامت جداره پیستون

510
360

mm

اضافه ضخامت جداره سیلندر

mm

جابهجایی مرده پیستون

mm

فشار جاذبه زمین

0.5
1

m/s2

مقدار ثابت

= 𝑤𝑤𝑃𝑃

0<ɳ<1

___

N/mm2

𝑄𝑄
𝑟𝑟𝑃𝑃 0 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡 −

𝑓𝑓𝑡𝑡 × 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 × 100
60 × ɳ × 1000

kW

بازده الکتروپمپ

𝑝𝑝𝐿𝐿
1000

× 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑝𝑝0 + 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑄𝑄𝑝𝑝1

0
7.9

× ) 𝑟𝑟𝑄𝑄 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡 = (𝑄𝑄𝑐𝑐 +

L/min

توان مورد نیاز الکتروپمپ

𝑝𝑝𝐿𝐿
1000

× 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑝𝑝0 + 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑄𝑄𝑝𝑝1
9.5

𝑝𝑝𝐿𝐿
𝛾𝛾 ×
1000
𝑐𝑐𝑉𝑉
60
× 𝑘𝑘𝐴𝐴 = 𝑡𝑡𝑓𝑓
×
𝐶𝐶𝑚𝑚 1000

kg

شدت جریان (دبی) پمپ

𝑝𝑝𝐿𝐿
1000
𝑝𝑝𝐿𝐿
7.9
× 𝑟𝑟𝑄𝑄 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑄𝑄
1000
9.5
𝑄𝑄
× 𝑐𝑐𝑄𝑄 = 𝑡𝑡𝑡𝑡

9.81
0.88

ضریب تلفات اصطکاکی
ضریب ایمنی مربوط به تنش تسلیم
ضریب ایمنی تعادلی
ضریب ایمنی فشار بیشتر

ادامه دارد

الف) محاسبه نیروی وارد بر جک
𝑚𝑚𝐶𝐶 × ) 𝑓𝑓𝑃𝑃 (𝑃𝑃 + 𝑄𝑄 +
ایران= 𝑇𝑇
صنایع آسا نسور و پله بر قی [
سندیکای𝑃𝑃 +
𝑁𝑁
الکترونیک𝑔𝑔 × ] 𝑟𝑟ℎ
𝑛𝑛
نشریه
𝑟𝑟𝑁𝑁

که در آن
مجموع نیروی وارده بر سر پیستون
T
جرم کابین  +کاراسلینگ  +متعلقات (در صورت وجود)
P
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ناصر چهارمحالی

اصول ایمنی در محیط کار

چه ضرورتی دارد

«قسمت اول»

کار بخش��ي عمده ای از زندگي ماست و خيليها
حداقل يکس��وم از زمان شبانهروزش��ان را مش��غول
کارند و در محيط کارشان سپري ميکنند.
در همی��ن ابتدای مطال��ب به تعری��ف اصلی کار
می پردازیم  ،به ش��غلی که ش��خص باآن امرار معاش
می کند کار می گویند.
نیروه��ای ش��اغل بخش مول��د جامعه را تش��کیل
می دهند  ،و توسعه اقتصادی هر کشوری بر پایه و اساس
سالمت نیروی کار آن جامعه اس��توار می باشد  ،هر فرد
ش��اغل در هر بخش از سیس��تم کار باید از حقوق اولیه
سالمت برخوردار باشد .لذا بی توجهی به سالمت جسم
و روان و رفاه کارگران و ش��اغلین می تواند  ،بار سنگینی
بر دوش اقتصاد کشورها باش��د حوادث و بیماری های
شغلی از عوارض وجود عوامل زیان آور در محیط های
کاری هستند و هیچ تفاوتی ندارد که شما در یک شرکت
تولیدی  ،صنعتی و خدماتی مش��غول بکار باش��ید زیرا
خطرات همواره بصورت بالقوه ش��ما را تهدید می کند
و حذف خط��رات و حوادث در محیط های کاری بطور
حتم غیر ممکن اس��ت و تنه��ا می توان ب��ا راهکارهای
اصولی میزان شدت و یا احتمال وقوع هریک از حوادث
و بیماری های محیط کار را کاهش دهیم.
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کاریشروع
اولويت باال
خطر با
کانونهای
ب��ی را از
کنترل
نیروه��ایکار است
بن��ديزيانازآور محيط
بندیتعوامل
بهترين کار
کنيم.رخ
حادثه ای
در محیط
چنانچ��ه
ش��ک
انس��انی تاک��ه
اولويتاولوي
بهتری��ن كار
پسپ��س
س��رمایه دهيم
خطرات را کاهش
کاروقوع
احتمال
اينگونه
تا
ه��ای .اصل��ی هر س��ازمانی دهد ش��رایط کار برای کارفرما و سایر
اس��ت تا
يممحیط
بتوانآور
زی��ان
عوامل
كنترل را از كانونهاي خطر با اولويت می باشند و ساالنه هزینه زیادی صرف کارکن��ان کامال غیر عادی می ش��ود و
با توجه به موارد فوق برای کاهش حوادث محيط کار و صیيانت از نيروهای انسیاني که بي شیک سیرمايه های اصیلي هر
باال ش��روع كنيم .ت��ا اینگون��ه بتوانیم آم��وزش و باالبردن س��طح صالحیت بی شک هزینه های تحمیلی یک حادثه
1
باالبردن سیطی صیالحيت کاری آنها مي شیود  ،رعايت اصیول
سیازماني مي باشیند و سیاالنه هزينه زيادی صیرف آموزش و
احتمال وقوع خطرات را کاهش دهیم  .کاری آنها م��ی ش��ود  ،رعایت اصول بسیار بیش��تر از هزینه های پیاده سازی
ايمني در محيط کار و الزام آن از طرف کارفرمايان بسیيار اهميت دارد  ،زيرا چنانچه در محيط کاری حادثه ای رخ دهد
ب��ا توج��ه ب��ه م��وارد ف��وق برای ایمنی در محیط کار و الزام آن از طرف اصول ایمنی در کارگاه ها و محیط های
شیرايط کار برای کارفرما و سیاير کارکنان کامال غير عادی مي شیود و بي شیک هزينه های تحميلي يک حادثه بسیيار
کاهش حوادث محی��ط کار و صیانت کارفرمایان بس��یار اهمی��ت دارد  ،زیرا کاری می باشد .
بيشتر از هزينه های پياده سازی اصول ايمني در کارگاهها و محيط های کاری مي باشد .

حال این سوال پیش می آید که چگونه می توان اصول ایمنی را در محیط کار الزامی و اجرا کرد ؟
حال اين سوال پيش مي آيد که چگونه مي توان اصول ايمني را در محيط کار الزامي و اجرا کرد ؟
گام اول  :اجرای قوانین و الزامات بین المللی و داخلی
داخلیکار دارد که پیاده سازی این قوانین از راهکارهای
المللیدرومحیط
خصوص ایمنی
خودورا در
مربوط به
قوانین
کشوری
الزامات بین
قوانین
اجرای
اول :
هر گام
➢
اسالمی
جمهوری
قانون
پيادهو ماده
نیس��ت
مستثنی
درمساله
ايمنياین
خصوص نیز از
باش��درا ،درکش��ور ما
محیط کار
ایمنی
هراجرای
راهکارهای
کار از
قوانين
سازی91اين
دارد که
محيط کار
می خود
مربوط به
قوانين
کشوری
یکی از این الزامات می باش��د که صراحتا کارفرمایان را موظف کرده برای تامین حفاظت و سالمت کارگران در محیط
اجرای ايمني محيط کار مي باشد  ،کشور ما نيز از اين مساله مستثني نمي باشد و ماده  91قانون کار جمهوری اسالمي
نگهداری
کار ،وسایل و امکانات الزم ایمنی را تهیه نموده و در اختیار آنان قرار دهند و کارگران را نیز ملزم به استفاده و
يکي از اين الزامات مي باشد که صراحتا کارفرمايان را موظف کرده برای تامين حفاظت و سالمت کارگران در محيط
مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل های مربوطه در محیط کاری خود کرده است .
کار ،وسايل و امکانات الزم ايمني را تهيه نموده و در اختيار افراد قرار دهند و کارگران را نيز ملزم به استفاده و
این وسایل و تجهیزات شامل کلیه امکانات و تجهیزات حفاظت فردی مناسب با نوع شغل افراد می باشد .
نگهداری مناسب از تجهيزات محافظتي و بهداشت فردی و رعايت دستورالعمل های مربوطه در محيط کاری خود کرده
ادامه دارد

است .
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بررسی پدیده کاویتاسیون
«قسمت اول»

امیر خرمی

در ای��ن مقاله ب��ه بررس��ی پدیده کاویتاس��یون می
پردازیم .کاویتاس��یون ،ضربه قوچ و فلشینگ جزو
رای��ج ترین پدیده هایی هس��تند که در ش��یرآالت،
توربی��ن ها و پمپ ها رخ می دهن��د .این پدیده های
ذکر شده موجب کم ش��دن بازده و عمر مفید سیستم
می شود .با توجه به پیش��رفت تکنولوژی و افزایش
اهمیت بازده و عم��ر تجهی��زات ،تحقیقات زیادی
در زمینه پدیده های ذکر ش��ده انجام ش��ده اس��ت.

علی بی آرام

پدیده کاویتاس��یون از جمله رخداد های معمول در پمپ ها ب��ه طور خاص پمپ های
گریز از مرکز است .فرایند کاویتاسیون امکان دارد است در هر نوع توربو ماشین هیدرولیکی
(ماشین های دواری که با سیاالت کار می کنند) مانند انواع پمپ ها و توربینها رخ بدهد .اما
اکنون دو پرسش مهم وجود دارند که نیاز به پاسخ درخور دارند.
اولین پرس��ش این اس��ت که پدیده کاویتاس��یون در چه محل هایی رخ می دهد؟ پاسخ
کوتاه به این پرس��ش به شرح زیر است .پدیده کاویتاسیون ممکن است در هر توربو ماشینی
که با سیاالت کار می کند( ،)Hydraulic turbomachinesرخ بدهد.
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حال درون این تعریف ،الزم است به این پرسش پاسخ دهیم که توربو ماشین هیدرولیکی
چیست؟
ن مکانیکی
در یک تعریف س��اده می ت��وان توربو ماش��ین هیدرولیکی را به صورت ماش��ی 
دواری معرفی کرد که در آن ،انرژی بین ماش��ین و س��یال به دلیل وجود حرکت دینامیکی ماشین
منتقل میش��ود .به بیان دیگر توربو ماشین ماشینی است که در آن انرژی مکانیکی بین سیال عامل
( )Working fluidو پر ه های چرخان با حرکت دینامیکی این پره ها منتقل می شود.
جهت انتقال انرژی در توربو ماشین ها بس��یار دارای اهمیت است و دو گروه اصلی از توربو
ماشین ها را تعیین می کند .در ادامه این دو گروه معرفی شده اند:
•پمپ ها
•توربین ها
در پمپ جهت انتقال انرژی از پره چرخان به س��یال عامل است یعنی سیال با ورود به پمپ و
خ��روج از آن انرژی می گیرد .در توربین این فرایند برعکس اس��ت .یعنی جهت انتقال انرژی از
س��یال عامل به پره است و س��یال پس از عبور از توربین انرژی از دست می دهد و باعث چرخش
پره می شود.
در هر محلی که از توربوماش��ین های هیدرولیکی (پمپ ها و توربین ها) اس��تفاده می شود،
وقوع کاویتاس��یون ممکن و دارای اهمیت بسیار اس��ت .در طراحی و همچنین در حین کارکرد
این دستگاه ها باید پدیده کاویتاسیون به دقت مورد بررسی قرار گرفته و از آن جلوگیری شود.
الزم به ذکر است که پدیده کاویتاسیون در محل های دیگری هم رخ می دهد از جمله  :پروانه
کشتیها ،اژدرها ،پمپهای سانتریفیوژ (گریز از مرکز) و سرریز سدها.
اما اکنون به پرسش دوم و مسئله اصلی این مطلب می رسیم .پدیده کاویتاسیون چیست؟ در
ادامه به معرفی کاویتاس��یون به زبان ساده می پردازیم و تاثیرات کاویتاسیون را بررسی کرده و در
انتها با انواع کاویتاسیون در پمپ ها آشنا می شویم.
کاویتاسیون چیست و چگونه رخ می دهد ؟
پدیده کاویتاس��یون  Cavitationیا حفره زایی یکی از پدیده هایی است که در قسمتی از
سیال که فشار آن پایین است ،حباب بخار شکل می گیرد .گاهی باور اشتباهی وجود دارد که تنها
دلیل رخ دادن این پدیده و تش��کیل حباب های بخار به این علت است که فشار مایع به فشار بخار
( )Pvمی رس��د اما باید بدانید که فاکتورها و پارامترهای مختلف دیگری نیز وجود دارد که باعث
رخ دادن این پدیده می شود .به عنوان مثال سرعت حرکت یکی از پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد
این پدیده است.
کاویتاسیون به طرق مختلف در پمپ ها ایجاد می شود.
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انواع این پدیده عبارت اند از:
•Vortex cavitation
•Bubble Cavitation
•Attached Cavitation
•Blade Cavitation
•Partial Cavitation
•Super cavitation
CavitationتاBackflow
بررسی
کاویتاسیون •الزم است

روی علت وقوع ناحیه ای کم فشار
رخداد پدیده
احیه کم فشار در یک سیال است که باعث ایجاد حباب بخار می شود.

همان طور که گفته ش��د ،پدیده کاویتاس��یون می تواند موجب مش��کالت زی��ادی از جمله
تغییراتاز صدای
پدیده را می توان
در پمپ
فشار ها در
تغییراتخوردگی
خوردگی ش��ود.
شدید
این اثر
اس��ت.در
مشهوددهد.
بسیار می
مایعآبرخ
ی حرکات متالطم بوده،
شناسایی
مکانیکی
ارتعاش
شودکرد.و این امر سبب می شود تا
تولیدشده،می
بخار مایع
فشار
تولیدشده واز
شار) ،فشار موضعی کم تر
دارد .یکی از این س��اده ترین روش ها
روش وجود
حفرهپدیده
حبابرخیادادن این
ب��رای کاهش
شوند.
چندین می
شناخته
ایجاد شود که تحت عنوان
فشارآن ،کاهش
روش دیگر
مشخصپمپ و
کاهش فاصله بین
ورودی پمپ
ت عادی در یک دمایافزایش
قسمتی
است.اگر
مخزنحال
است.
بخارها بامایع
فش��ارفشار
خاص،
افت فشار و آشفتگی جریان است .برای دس��تیابی به کاهش افت فشار و آشفتگی جریان دو کار
مایع
ر باشد و دما همان دمای مشخص ،اتفاقی که می افتد این است که در آن دما
می توان انجام داد .1 :کاهش تعداد اتصاالت لوله  .2یکسان کردن قطر پمپ و لوله.

خیر موضعی مایع در جایی که فشار کمتر از فشار بخار است ،سبب ایجاد حباب
1۰۰
ن مثال آب را در نظر بگیرید :آب که در شرایط معمول (فشار  1اتمسفر) در
به زبان ساده کاویتاسیون ،که با نام های دیگری همچون حبابزایی ،خوردگی و حفرهسازی
حبابتربخارو
پایین،پایین
دماهایی
زی پیدا میکند و تبخیر می شود ،در صورت کاهش فشار در
نیز شناخته می ش��ود ،فرآیندی اس��ت که طی آن ،در ناحیهای از مایع با فشار
شود.میگیرد و سپس این حباب دچار ترکیدگی شده و انرژی از خود آزاد می کند.
می آید و تبخیر می شکل
که
نتیجه
پدیدهمی شود
فراهم
دماهای
سیالیوقوع
درروی علت
بررسی
دراست تا
کاویتاسیون.الزم
ترو رخداد
پایینایجاد
بررسی نحوه
فشار امکان تبخیر در جهت
سیال
دمای
همان
مایع)دردر
فشار
(کمتر
پایین
ر قسمت هایی که فشار
باعث ایجاد
است که
یک سیال
بخارکم فشار
ایجاد ناحیه
باش��یم.ازچرا که
استداشته
کم فش��ار
ناحیه ای
ب تشکیل می شود .حباب بخار می شود.
میمی دهد .در
مایع رخ
تغییرات فش��ار در
متالطم بوده،
مایعات دارای
بخار مواردی که
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یگیرد .ممکن است تصور شود که تنها دلیل تشکیل حباب های بخار در بخشی از
ن بخش از مایع کاهش مییابد و به فشار بخار میرسد .اما حقیقت این است که

History of Elevators
Meysam Talebi

ﻣﯿﺜﻢ ﻃﺎﻟﺒﯽ
ﻣﺪ رس داﻧﺸ ﮕﺎه
۱۳۶۶/۲/۱ :ﻣ ﺘ ﻮﻟﺪ

History of Elevators:
The ancient Greeks made first elevators, by using pulleys and winches. What
made revolution in elevator technology? Read all about interesting elevators hisرﯾﺌ ﺲ ﻫ ﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕ ﯿﻦ آ ﺳﺎﻧﺒﺮ اﻟﺒﺮز

tory
and
evolutions.
 ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕ ﯿﻦ،ﺑ ﯿ ﺶ از ده ﺳﺎل
Interesting about Elevators:
 ﻣﺪرس،آ ﺳﺎﻧﺒﺮ اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷ ﺶ ﺳﺎل
Since the dawn of time, humans sought the way for more efficient verti ﻣﺸﺎور و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮ اﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی،د اﻧﺸﮕﺎه
cal transportation of freight and passengers to different levels. These devices for
...ﺧﺎص دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼ ﻮﺻﯽ ﺑ ﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و
transport goods up and down represent first elevators.
Elevator history begins
several hundred years before Christ. The earliest elevameysamtalebi2@gmail.com

tors were called hoists. They were powered by human and animal power, or someﺗﻬ ﺮان

times water-driven mechanisms.
They were in use as early as the 3rd century BC.
 ﻣ ﺘﺄﻫﻞ:وﺿﻌ ﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ

 ﭘﺎﯾﺎ ن ﺧﺪﻣﺖ:وﺿﻌ ﯿﺖ ﺳﺮ ﺑﺎزی
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آ ﺳﺎﻧﺴ ﻮر
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Modern elevators were developed during the 1800s. These crude elevators slowly
evolved from steam driven to hydraulic power. The first hydraulic elevators were
designed using water pressure as the source of power.

Figure 2.the
Figure
2.the elevator
elevator steam
steam driver
driver

used for conveying materials in factories, warehouses and mines.
rapidlyThey
andwere
electricity
quickly became the accepted source of power. The
Hydraulic elevators were often used in European factories.
safety and speed of these elevators were significantly enhanced.

The first electric elevator was built by3 the German inventor Wener Von Siemens in 1880.
It was the first time an electric motor had ever powered such a “lift” – and
at 1.8 kilometers per hour. The power source was housed underneath the platform, and cranked the elevator up by way of a gear system.
Continues
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قوانین ساده ومهم ایمنی در آسانسور
فهیمه شصت واری
شرکت آساسیر ستایش
کارشناس حقوق

اگرچه آسانس��ورها یکی از ایمن ترین اشکال حمل و نقل هس��تند ،اما ساده تر و کار آمد تر ،برای حمل و
نقل عمودی بسیار کاربردی هستند.
طی دهه های اخیر قوانین ارزشمند ،موثر و بازدارنده ای بطور فزاینده تدوین و بروز آوری شده اند.
ای��ن قوانین در عین تخصصی بودن و پیچیدگی ها اما به زبان س��اده در در دس��ترس همگان قرار دارند.
و می دانیم که رعایت آن ها حد اقل های ایمنی را تامین می کنند.
در این مختصر به برخی از مهمترین بند های آن اشاره خواهیم داشت:
دس��تورالعمل ها می توانند به بهبود بیشتر ایمنی مسافران کمک کنند .مهم است که نه تنها بدانیم نحوه صحیح
سوار شدن آسانسورچیست ،همچنین در صورت توقف آسانسور چه باید کرد.
برای درک بهتر موضوع کافی است توجه داشته باشیم که:
هنگام انتظار برای آسانسور: مقصد خود را بشناسید.دکمه تماس آسانسور را یک بار برای جهتی که می خواهیم برویم فشار دهیم. به سیگنالی که ورود رسیدن کابین آسانسور را اعالم می کند نگاه کنیم و گوش فرا دهیم. از شرایط بهداشت ایمنی که می تواند منجر به سقوط یا تصادف شود آگاه باشیم. برای خروج مسافران دور از درب های آسانسور بایستیم. اگر کابین ورودی پر است منتظررسیدن کابین آسانسور بعدی باشیم.سعی نکنیم داخل کابین حرکات غیر متعارف مانند باال و پایین پریدن انجام دهیم یا درب ها را متوقف نکنید. در صورت آتش سوزی یا شرایط دیگری که می تواند منجر به اختالل در برق شود از پله ها استفاده کنیم.هنگام سوار شدن به آسانسور:
 مراقب قدم هایتان باشید  -کابین آسانسور ممکن است کام ًال همسطح زمین نباشد.
دور از درب ها بایستید ( لباس ها و وسایل دستی را از درب ورودی دور نگه دارید).کودکان و حیوانات خانگی را محکم نگه دارید. نزدیکترین مسافران به درب ها باید هنگام رسیدن کابین آسانسور ابتدا حرکت کنند.در صورت نیاز به باز نگه داشتن درب ها ،دکمه  DOOR OPENرا فشار داده و نگه دارید ،یا بخواهیدکسی که دکمه را برای شما فشار دهد.
هرگز سعی نکنید درب بسته را متوقف کنید ،منتظر کابین آسانسور بعدی باشید.پس از س��وار شدن به کابین به سرعت دکمه طبقه خود را فشار دهید و به کنار بروید تا دیگران هم مقصد خودرا مشخص کنند.
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و جا برای مسافران دیگران باز شود.
دستگیره یا نرده را در صورت وجود نگه دارید.
 در صورت وجود جا و فضا در کنار دیوار آسانسور بایستید. به نشانه های کف و دیوار های کابین آسانسور توجه کنید.اگر هنگام توقف آسانسور درها باز نشدند ،دکمه  DOOR OPENرا فشار دهید.هنگام خروج از آسانسور:
پس از رسیدن به طبقه مورد نظر بالفاصله ازآسانسور خارج شوید .منتظر دیگران پشت سرت نباش.هنگام خروج به افراد مقابل فشار ندهید. مراقب قدم هایتان باشید  -کابین آسانسور ممکن است کام ًال همسطح زمین نباشد.
در صورت شرایط اضطراری آسانسور:
 اگر آسانسور بین طبقات متوقف شد ،وحشت نکنید .هوا برای تنفس زیاد است. در صورت نیازبرای تماس از دکمه  ALARMیا  ، HELPتلفن یا دستگاه مخابره داخل ساختمان استفادهکنید.
 در صورت وقوع حادثه؛ بیش از همه ،منتظر کمک های واجد ش��رایط باشید و هرگز سعی نکنید آسانسور راترک کنید ،که به طور معمول متوقف نشده است.
-در صورت قطع برق ،روشنایی اضطراری روشن خواهد شد.
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در صورت توقف در آسانسور چه باید کرد؟
 دکمه "در باز" را فشار دهید اگر نزدیک فرود باشید در باز می شود .می توانید به آرامی و با دقت قدم برداریدخارج از آسانسور حتم ًا مراقب قدمهایتان باشید زیرا ممکن است یا ممکن است کف آسانسور باشد در صورت وقوع حادثه آرام بمانید.اگر در باز نشد ،همچنان در امان هستید .سعی نکنید به هر شکلی از آسانسور خارج شوید.برای حضور پرسنل آموزش دیده اورژانس حتی اگر دمای هوا گرم باشد ،هوای زیادی در آسانسور و مسیرباالبر آن در گردش است.
 دکمه هشدار یا راهنما را فشار دهید و از هر سیستم ارتباطی موجود استفاده کنید.در کابین آسانس��ور یک دکمه " "PHONEیا " "HELPوجود خواهد داشت که با یک نفر(نگهبان ،دفترمدیریت ساختمان ،اورژانس ،آتش نشانی ،پلیس ،شرکت سرویس و نگهدارنده و غیره) تماس برقرار می کند.
محل دقیق ساختمان و آسانسوری که در آن هستید .را اعالم نمایید. برخی از آسانس��ورها دارای یک سیستم بلندگوی دو طرفه یا تلفن هستند که اجازه می دهد ارتباط بین شماو ساختمان یا پرسنل نجات برقرار شود.
 بهترین اقدام شما این است که استراحت کنید ،راحت باشید و منتظر امدادگران حرفه ای باشید.و خالصه اینکه:
ممکن است ناراحت باشید اما ایمن هستید و نجات خواهید یافت.
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گزارش آگهی
نـوآوری

گـ��وه صنعتی و مهندس��ی

کــابیــن پــالس

ارائ��ه دهن��ده برتریــ��ن کابیـن ه��ای آسانس��ــور

افتت��اح بخ��ش جدی��د کارخان��ه کابی��ن پ�لاس
ش��رکت فنی و مهندسی کابین پالس بخش جدید کارخانه تولید انواع کابین های شاخص خود را ،با حضور مسئوالنی از بخش های
دولتی و خصوصی ،هیات مدیره س��ندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران ،اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی ،بعضی مدیران برتر
صنایع ساخت و تولید ساختمان و مسکن ،برخی پیشکسوتان ،اساتید دانشگاه ها ،دانشجویان ،تعداد کثیری از مدیران ،دست اندرکاران
و فعالین رسته های مختلف صنعت ،پانزدهم مهر  1400در شهرک صنعتی کاظم آباد (جنوب غربی تهران) ،افتتاح کرد.
مجموعه صنعتی و مهندس��ی کابین پالس فعالیت خود را از س��ال  ۱۳۸۲با با هدف تولید کابین های برتر آسانسور با ویژگی هایی مانند؛
مقاوم  ،کیفیت مثال زدنی و لوکس در حوزه تولید و صادرات صنایع آسانسور آغاز کرده است.
مجموع��ه توانمندکابین پالس با بهره گیری از کارشناس��ان متخصص ،متعهد و کار آزموده در حوزه دانش مهندس��ی و طراحی داخلی
آسانس��ور ،توانس��ته اس��ت س��اختار و پایه منحصر بهفردی در این صنعت به صورت کارا و ایمن طراحی نماید و همواره در حال توسعه و
گسترش آن باشد.
کابین پالس همگام با دس��تآوردها و اس��تاندارد های جهانی در حوزه صنعت و تولید کابین آسانس��ور لوکس و استاندارد ،با هدف ارائه
خدمات منحصر بفرد تالش میکند.
امی��ر خدا پرس��ت مدیرعامل گروه صنعت��ی کابین پالس با دارا بودن س��الیان تجربه همزمان با تاس��یس این مجموع��ه فعالیت خود را
در زمین��ه تولید آسانس��ور ش��روع ک��رده و از مهمتری��ن اهداف خ��ود مجموعه تح��ت مدیریت خوی��ش؛ رعایت حق��وق کارفرمایان ،
احترام بهخواستههای آنان ،کیفیت و ایمنی را سرلوحه کار خویش قرارداده است وی در ادامه می افزاید؛
اعتقاد اینجانب بعنوان مدیرعامل گروه صنعتی کابین پالس بر ایناس��ت که الزمه رس��یدن به کیفیت عالی در ارائه خدمات مهندس��ی،
داشتن تجربه ،توان علمی باال و از همه مهمتر داشتن اخالقی نیکو و حس مسئولیتپذیریست.

آدرس :توب��ان تهران س��اوه ،بع��د از صبا باط��ری ،خروجی شماره تماس + ۹۸۲۱۵۶۵۷۲۹۰۶-۷ :پست الکترونیکinfo@cabinplus.co :

شاهدشهر،شهرکصنعتیکاظمآباد،صنعت،5گلهای،3پ7

+ 982156575006-7

بازگشت همه بسوی خداست
جنابان آقایان مهندسین و خاندان محترم

درگذش��ت عزیزان گرامیتان را تس��لیت عرض
نموه ،از درگاه خداوند مهربان برای آن مرحومان
آم��رزش الهی و برای بازماندگان صبر ،س�لامتی
آرزو داریم.

 اسکندری -حق شناس

 جوادی کوشا رحیمی ارجمندقیاسیهیات مدیره وبازرسین
سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
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